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فهرست



اجزاي دستگاه

پوشش باال

موتور اصلی

دکمه روشن و خاموش

فیلتر هپا و فیلتر کربن



نحوه استفاده:

                                                                  دکمه روشن/خاموش دکمه روشن/خاموش 

                                                   A  تصویر

*دکمه روشن / خاموش را بزنید.

  دکمه را به آرامی لمس کنید، چراغ سبز روشن می شود ، دستگاه وارد حالت

 سرعت کم می شود و  یونیزر منفی شروع به کار می کند،همانطور که در تصویر

 Aنشان داده شده است.

 دوباره دکمه را لمس کنید.چراغ قرمز روشن،دستگاه وارد حالت کار با سرعت

 باال می شود، همانطور که در تصویر ب نشان داده شده است.

 یک بار دیگر به راحتی دکمه را لمس کنید، دستگاه خاموش می شود.

                            B  تصویر

ویژگی و عملکرد:
1: سیستم فیلتر با راندمان باال می تواند به طور موثر ذرات معلق موجود در هوا 

مانند ذرات:  PM2.5، دود روغن، دود سیگار ، گرد و غبار، گرده گیاهان و غیره را

 حذف کند.همچنین می تواند بوهاي چندگانه مانند بوي حیوانات، بوي سیگار،بوي

 چوب و مواد شیمیایی ، بوي ظروف،بوي دود و... را از بین ببرد.

2: براي اینکه دستگاه محکم یکجا قرار گیرد و لیز نخورد از پد ضد لغزش استفاده 

کنید و براي قرار دادن روي میز پیشنهاد می شود از پایه استیل استفاده کنید.



تعمیر و نگهداري:

1- براي باال بردن کارایی و افزایش طول عمر تصفیه کننده هوا،دستگاه را بطور منظم چک کنید.

2- قبل از انجام هر عملی در جهت تعمیر و نگهداري،دستگاه را خاموش و سیم برق را از پریز بکشید.

3- پس از 2000 ساعت کار، فیلتر را تعویض کنید.

4- هنگام تمیز کردن،دستگاه را خاموش کنید، واز پارچه نرم و پاك استفاده کنید (  استفاده از الکل، 

بنزین و مواد شوینده ممنوع است.)

5- قبل ازاولین استفاده از تصفیه کننده هوا،حتما پوشش باالیی دستگاه رابازکنید،فیلتر را خارج کرده،

 کیسه هاي پالستیکی بسته بندي را بردارید،سپس دستگاه را با توجه به کتابچه راهنماي نصب،وصل کنید.

6- بعد از یک زمان مشخص، فیلتر را پاك کنید یا تعویض کنید،مانند شکل A و B زیر عمل کنید:

1) همانطور که در شکل A نشان داده شده است، پوشش باالیی را بادست فشار دهید، آن را باال بکشید،

 سپس پوشش را بردارید.

2) همانطور که در شکل B نشان داده شده است بهتر است هر دو هفته یک بار فیلتر را تمیز کنید.

                                                   A  تصویر                             B  تصویر



این دستگاه مناسب براي خودرو و روي میز  می باشد.

با استفاده از پد ضد لغزش دستگاه را بدون چسب به داشبورد بچسبانید.

نفوذ آب در دستگاه باعث اتصالی آن شده و آسیب میبیند و از گارانتی خارج

 می شود.

براي جلوگیري از نفوذ آب به دستگاه نسبت به قرار دادن ظرف آب روي آن

 اکیدا خودداري کنید

براي پاك کردن دستگاه به هیچ عنوان از مواد شوینده و بنزین و... استفاده نکنید

هشداردراستفاده

هشدار در قراردادن

هشدارها

احتیاط

 جلوي وروودي و خروجی هوا مانعی قرار نگرفته باشد

 فقط با ولتاژ تایید شده استفاده شود

 دستگاه را از وسایل گرمایشی دور نگه دارید

 از بازکردن دستگاه و قطعات آن جدا خودداري فرمایید

 زمانی که از دستگاه به مدت طوالنی استفاده نمیکنید از برق بکشید.

 هنگامی که دستگاه روشن است آن را جابجا نکنید.

 قبل از تمیز کردن یا تعویض فیلتر دستگاه را از برق جدا کنید.

 براي باز کردن پوشش باالیی دستگاه اجازه دهید به مدت 3 دقیقه 

دستگاه خاموش باشد و بعد اقدام فرمایید.



سواالت متداول

چرا دستگاه با فشار دادن کلید روشن و خاموش ،روشن نمیشود؟

1- سیم برق بدرستی متصل نشده است.

2- برق اصلی در خانه شما قطع شده است.

3- خرابی برق اتفاق افتاده است.

4- پوشش باالیی به درستی نصب نشده است.

در غیر اینصورت براي هر گونه خرابی دیگر، لطفا با مرکز خدمات مشتري تماس بگیرید.

همچنین اگر صداي دستگاه بلند است؛

دستگاه روي سطح نامناسب قرار داده شده است.

ورودي هوا مسدود شده یا فیلتر جایگزین شده است.

همچنین،براي هر گونه سوء عملکرد دیگر، لطفا با مرکز خدمات مشتري تماس بگیرید.

لطفا پس از استفاده طوالنی ، تعمیر و نگهداري واحد را انجام دهید

بوي ناخوشایند از کابل برق، حس میشود

واحد با صداي بلند کار میکند

واحد اغلب دوباره راه اندازي می شود

و یا وضعیت غیر طبیعی دیگر

وضعیت

 غیرعادي

بالفاصله 

برق را

 قطع و با

 تکنسین

 تماس بگیرید
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