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بابتانتخابدستگاهتصفیههوایایستکولازشمامتشکریم.

لطفاپیشازاستفادهازدستگاه،اینراهنمارابادقتمطالعهکنید
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بابتانتخابدستگاهتصفیههوایایستکولازشمامتشکریم.

لطفاپیشازاستفادهازدستگاه،اینراهنمارابادقتمطالعهکنید

ومطابقتوضیحاتدفترچهازدستگاهاستفادهنمایید.پیشنهادمیکنیمپسازمطالعه

نیزدفترچهراهمچنانحفظکنیدتابتوانیددرصورتنیازبازهمبهانمراجعهفرمایید.

لطفابهمنظورپیشگیریازآسیبهایاخطراتاحتمالیبرایشمایاسایرافراد،بهنکاتایمنیزیرتوجهکنید.

                        
    برای پیشگیری از برق گرفتگی، با دست مرطوب به پریز برق دست نزنید. 

   لطفا قبل از تمیز کردن دستگاه، از قطع بودن برق آن مطمئن شوید.
در غیر این صورت دستگاه تصفیه هوا ناگهان روشن شده و دچار برق گرفتگی خواهید شد.

  لطفا فقط از منبع تغذیه با ولتاژ مجاز220 ولت با جریان متناوب استفاده کنید.
ممکن است درصورت استفاده از پریز مشترک یا ولتاژ غیر مجاز ، دستگاه بیش از حد داغ شده یا موجب سوانح آتش سوزی گردد.

   لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه تصفیه هوا دوشاخه را به طور کامل در داخل پریز قرار دهید.
در صورتــی کــه دوشــاخه بــه طــور کامــل درون پریــز وارد نشــود، ممکــن اســت باعــث بــرق گرفتگــی، داغ شــدن دســتگاه یا حتی ســوانح 

آتش سوزی گردد.
لطفاً از دوشاخه های خراب یا پریزهای برق که شل شده اند، استفاده نکنید.

   از سیم برق یا پریز آسیب دیده به هیچ وجه استفاده نکنید.
لطفاً هنگام استفاده از دستگاه، سیم برق را نپیچانید. اگر از سیم های برق آسیب دیده استفاده کنید، ممکن است برق گرفتگی، اتصال 

کوتاه یا آتش سوزی اتفاق بیفتد.
ســیم های بــرق را نبریــد، عــوض نکنیــد، بیــش از حــد خــم نکنیــد، نپیچانیــد، فشــار ندهیــد و نکشــید همچنیــن ضمنــاً از قــرار 

دادن چیزهای سنگین روی سیم برق و سوکت خودداری کنید.
   لطفاً دوشاخه برق را به طور مرتب تمیز کنید.

اگــر گــرد و خــاک روی دوشــاخه بــرق جمــع شــود، رطوبــت ممکن اســت بــه قســمت عایق دوشــاخه آســیب بزنــد و آتش ســوزی 
رخ دهد. دوشاخه را خارج کنید، از یک تکه پارچه ی تمیز و کامال خشک برای پاک کردن آن استفاده کنید. 

اگر برای مدت طوالنی از دستگاه استفاده نمی  کنید، لطفاً آن را از برق خارج کنید.
   از باز کردن یا تعمیر این دستگاه، بدون مجوز خودداری کنید.

باز کردن و یا تعمیر این دستگاه تصفیه هوا بدون مجوز ممکن است باعث برق گرفتگی، ایجاد عیب و یا آتش سوزی شود.
   هیچ شی فلزی یا مانعی را در دهانه یا ورودی هوا قرار ندهید.

لمس قطعات داخلی ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی و یا آسیب شود. 

احتیاطهایایمنی

اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، لطفًا برای جلوگیری از خطرات، تعویض آن را به سازنده، 
مرکز خدمات پس از فروش دستگاه یا پرسنل فنی حرفه ای بسپارید.
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توجه:
ــد.  ــتفاده نکنی ــا اس ــایر حالل ه ــا س ــده ی ــزن، رقیق کنن ــوا، از بن ــتگاه تصفیه ه ــردن دس ــز ک ــرای تمی     ب

ضمنًا از تماس دستگاه با آفت کش ها نیز اجتناب کنید.
در غیــر اینصــورت ممکــن اســت دســتگاه تصفیه هــوا دچــار تــرک، شکســتگی و یــا آســیب دیدگــی شــود. حتــی ممکــن اســت 

اتصال الکتریکی اتفاق بیفتد که باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود.
    لطفاً در هنگام کشیدن دوشاخه از برق، دوشاخه را در دست بگیرید و از کشیدن سیم های برق خودداری کنید.

اگر سیم برق را مستقیماً بکشید، ممکن است اتصال الکتریکی اتفاق بیفتد، سیم برق آسیب ببیند و یا موجب آتش سوزی شود.
   در مکان هایی که ذرات چربی در آن وجود دارد، ازدستگاه تصفیه  هوا استفاده نکنید.

برای مثال، دستگاه تصفیه هوا در محیطی مثل آشپزخانه ممکن است دچار ترک، شکستگی و آسیب شود.
ضمناً این دستگاه تصفیه هوا نمی تواند به عنوان تجهیزات تهویه ای مورد استفاده قرار گیرد.

  اگــر از دســتگاه تصفیه هــوا و هیترهــای برقــی هم زمــان در یــک اتــاق اســتفاده می کنید،اتــاق بایــد حتمــًا 
دارای تهویه ی مناسب باشد.

این دستگاه نمي تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تصفیه کند. وسایل گرمایي غیرالکتریکي گاز CO و سایز گازهاي سمي را 
تولید مي کنند و این گازها در صورت عدم تهویه ي هوا موجب مسمومیت مي شوند.

    استفاده از این دستگاه تصفیه هوا در اتاقی که سموم دفع کننده وجود دارد، ممنوع است.
ممکن است پسماندهای شیمیایی در داخل دستگاه باقی بمانند و از خروجی هوا خارج شده و به سالمتی شما آسیب برساند.

پس از استفاده از حشره کش، ابتدا اتاق را به طور کامل تهویه کنید، سپس دستگاه تصفیه هوا را روشن کنید.
   از این دستگاه در مکان هایی با حرارت یا رطوبت باال مانند حمام استفاده نکنید.

در غیر اینصورت دستگاه تصفیه هوا ممکن است دچار نشت الکتریسیته، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
   به هیچ عنوان بدنه ی دستگاه تصفیه هوا را خیس نکنید.

در غیر اینصورت ممکن است اتصال الکتریکی ایجاد شود و برق گرفتگی یا آتش سوزی اتفاق بیفتد.
   دستگاه را دور از آتش نگهدارید.

لطفــاً اطمینــان حاصــل نمائیــد کــه مــواد قابــل انفجــار یــا قابــل احتــراق بــه دســتگاه وارد نمی شــود، در غیراینصــورت ممکــن 
است آتش سوزی ایجاد شود.

  در صورت کار نکردن هریک از کلیدها
  درصورتی که فیوز عمل نماید یا سوخته باشد

  در صورت داغ شدن غیرعادی سیم برق یا دوشاخه

  در صورت تشخیص بوی سوختگی، شنیدن صدا یا 
ارتعاش غیرطبیعی

  در صورت وجود هر پدیده غیرعادی یا عملکرد  بد.

لطفاً در صورت وقوع هریک از شرایط زیر برق دستگاه را قطع نمائید:
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معرفیمحصول

پیش فیلتر
فیلتر کربن

فیلتر هپا

سنسور کیفیت هوا

صفحه کنترل
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عملکردصفحهکنترل

تنظیم مجدد فیلتر 
)یون منفی(

) نشانگریون منفی(
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قبلازاستفاده

شیوهینصبوبازکردنقابجلویی

    تاریخ شروع استفاده را روی برچسب ثبت کنید.
لطفــا پیــش از اســتفاده از دســتگاه تصفیه هــوا، تاریــخ شــروع 
بــه اســتفاده از آن را بــر روی برچســب پشــت بدنــه ی دســتگاه 

ثبــت کنیــد.
 بــه منظــور برخــورداری از عملکــرد مطلــوب دســتگاه تصفیــه 

هــوا، فیلتــر را بــه طــور منظــم تعویــض نمائیــد.

    آشنایی با نشانگر کیفیت هوا
نشــانگر کیفیت هــوا، کیفیت هــوای فعلــی را منعکــس می کند. 
لطفاً بــرای مطالعــه جزئیــات بــه صفحــه 7 و 16 مراجعــه کنید.

      شیوه بازکردن قاب جلویی

1. زبانه دوطرف قاب جلو را نگه دارید، نگهدارنده درب مغناطیسی 
را بیرون بکشید.

2.  پایین زبانه را کمی باال بکشید تا قاب جلو برداشته شود.

      شیوه نصب قاب جلویی

برای نصب مجدد قاب جلویی، زبانه ثابت را تراز کنید و در جایش 
قرار دهید، سپس فشاری به باالی دستگاه وارد کنید و قاب جلویی 

را ثابت کنید تا نگهدارنده درب مغناطیسی بسته شود.

1 2
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محلقرارگیریدستگاهتصفیههوا

نصبفیلتر

     بــرای فراهــم کــردن جریــان هــوای خــوب، لطفــاً مطمئــن 
ــر  ــوا در ه ــن ورودی ه ــانتیمتر بی ــل 50 س ــه حداق ــوید ک ش
دوطــرف دســتگاه و ســطح دیــوار یــا پــرده فاصلــه وجــود دارد و 
لطفــاً اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فاصلــه بیــن خروجــی هــوا و 

ــل 10 ســانتیمتر اســت.  پشــت حداق
     لطفاً دستگاه را از تلویزیون یا رادیو، 1 متر یا بیشتر فاصله دهید.

    لطفــاً پریــز بــرق دســتگاه را بــا پریــز بــرق تلویزیــون، رادیــو 
یــا ســایر وســایل بــه یــک ســوکت بــرق متصــل نکنیــد.)در غیر 

اینصــورت شــاید لــرزش تصویــر و نویــز ایجــاد شــود.(
ــورد  ــکان م ــک م ــی در ی ــدت طوالن ــرای م ــتگاه ب ــر دس     اگ
اســتفاده قــرار گرفته اســت، دیــوار اطــراف موتــور اصلــی ممکن 

اســت کثیــف شــود.
    لطفــاً ورودی و خروجــی هــای هــوا را مســدود نکنیــد و 
ــی وجــود دارد. ــان عال ــه مناســب و راندم مطمئــن شــوید تهوی

تمام فیلترها همراه با دستگاه در داخل جعبه موجود است. لطفاً قبل از استفاده از این محصول،  بسته بندی همه فیلترها را 
باز کنید. سپس آنها را دوباره در دستگاه تصفیه هوا قرار دهید.

لطفاً قبل از نصب، تعمیر و حمل و نقل مطمئن شوید که دوشاخه برق قطع شده است.

لطفاً بدون نصب فیلترها، دستگاه را روشن نکنید.

لطفاً قبل از استفاده، بسته بندی پالستیکی هر فیلتر را باز کنید.

توجه:لطفاًهنگامنصبقابجلوییمراقبدستانخودباشید
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چگونگیاستفاده

اگر از دستگاه  تصفیه هوا برای اولین بار استفاده می کنید، لطفا طبق مراحلی که در زیر توضیح داده شده، فیلترها را به 
درستی نصب کنید.

1- بسته بندی را به طور کامل باز کنید و دستگاه را روی یک سطح صاف، محکم و خشک قرار دهید. 
2- زبانه هــای دوطــرف قــاب جلویــی را نگــه داشــته و نگهدانــده درب مغناطیســی را بیــرون بکشــید.پایین زبانــه را کمی باال بکشــید 

تــا قــاب جلویــی باز شــود.
3- فیلتر مونتاژ شده داخل دستگاه تصفیه را باز کنید. )نکته: فیلتر مونتاژ شده را مطابق با جهت پیکان ها باز کنید.(

4- کیسه روی فیلتر را باز کنید.
5- فیلتر مونتاژی پشت را در دستگاه تصفیه هوا قرار دهید.

6- پس از قرار دادن فیلترهای مونتاژی در دستگاه، قاب جلو را مجدداً نصب کنید.

1

4 5 6

2 3
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       سطح1:   پیش فیلتر
0.2 میلی متر جلوگیری می کند. این فیلتر قابلیت دمونتاژ دارد؛  فیلتر میکرونی به طور موثر با نرخ پیشگیری˂  99.0 %، از ذرات فیبر˂ 

شما می توانید هربار آن را به آسانی جدا و تمیز کنید و مجدداً مورد استفاده قرار دهید. در واقع فیلتر میکرونی برای ده ها هزار بار قابل 
استفاده است.

عملکرد: جلوگیری از ماندن ذرات بزرگ در هوا، مانند: مو، شوره سر، ذرات درشت و گردوغبار ریز.

      سطح2: فیلتر کربن فعال
کربــن فعــال می  توانــد بــا قــدرت جــذب ، آلودگــی را جامــد و همچنیــن کریســتالیزه کنــد، بــه عــالوه مــواد ســمی ماننــد بنــزن و 
ســایر بوهــای خــاص را از بیــن ببــرد. همچنیــن می توانــد آلودگــی ثانویــه ناشــی از تخلیــه حرارتــی آالینده هــا را متوقــف نمایــد.

عملکرد: جذب ترکیبات آلی فرار، رفع بوهای خاص و از بین بردن مواد شیمیایی در هوا.

آشناییباعملکردفیلتر

فیلتر هپافیلتر کربنپیش فیلتر

فیلترهــا  هــوا را در چهــار ســطح، بــه شــکل موثــری 
تصفیــه می کننــد تــا هــوای ســالم تری بــرای تنفــس 

ایجــاد شــود.

1

2
3
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      سطح 3: فیلتر هپا
فیلتــر هپــا ترکیبــی بــا عملکــرد بــاال بــا نــرخ حــذف 99/99% و باالتــر اســت و می توانــد ذراتــی بــا قطــر باالتــر از 0.25 میکــرون را 
حــذف کند. ایــن دســتگاه در حذف گــرد و غبار و جــذب ذرات قابــل استنشــاق، تاحد اســتاندارد اروپایــی کارآمد اســت و از اســتاندارد 
کیفیــت هــوای محیطــی PM2.5 فراتــر رفتــه اســت. تاثیرعالــی جمــع آوری گــرد و غبــار ایــن اســت کــه از آســیب ریه هــا بــه دلیــل 

وجــود ایــن ذرات جلوگیــری می شــود و خطــرات ناشــی از گــرد و غبــار از بیــن مــی رود.
عملکرد:حــذف 99/97% آلرژن هــا و باکتری هــای  پخــش شــده در هــوا، ماننــد گردوغبــار، دود، گــرده، مــوی حیوانــات خانگــی، 

باکتــری هــا و اســپورهای قارچــی.

      سطح 4: عملکرد یون منفی
ــروژن،  ــیدهای نیت ــوی، اکس ــای ج ــیژن( را در آلودگی ه ــیژن)رادیکال های آزاد اکس ــال اکس ــای فع ــد گونه ه ــی می توان ــون منف ی
ســیگار و غیــره، کاهــش دهــد. همچنیــن می توانــد گردوغبــار با بــار مثبــت در هــوا را خنثــی کنــد و آنهــا را رســوب دهــد و در نتیجه 
هــوا تصفیــه می شــود. عــالوه بــر ایــن، یــون منفــی می توانــد ســنتز و ذخیره ســازی ویتامیــن در بــدن انســان را افزایــش دهــد. کــه 
ایــن کار بــه تقویــت فعالیــت فیزیولوژیکــی کمــک می کنــد. جنگل هــا و جریان هــای شــنی کوهســتان غنــی از یــون منفی هســتند 
کــه بــه عنــوان ویتامیــن در هــوا شــناخته می شــوند. بــا دســتگاه تصفیــه هــوای ایســتکول، شــما می توانیــد در همــه جــا و هــر روز 

از ایــن ویتامیــن بهره منــد شــوید..

دستگاه تصفیه هوای هوشمند ایستکول می تواند به طور موثر آلرژن ها و باکتری های زیر را حذف کند.
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 POWER ON/OFF و بــوق آالرم، خــود کنترلی خــود را انجــام مــی دهنــد. چــراغ نشــانگر LED پــس از وصــل شــدن بــه بــرق، چــراغ
روشــن خواهــد شــد، بعــد از فشــار دادن ON/OFF روی صفحــه کنتــرل محصــول روشــن خواهد شــد. دســتگاه تصفیــه هوا شــروع به 

کار مــی کنــد و نشــانگر کیفیــت هــوا بــا رنــگ آبــی روشــن می شــود.

در حالت دستی، شما می توانید سرعت باد را از طریق دکمه FAN SPEED انتخاب کنید
 دو انتخاب برای سرعت باد وجود دارد:

SILENT MODE و  AUTO MODE سرعت 1، سرعت 2 و دو حالت  
 FAN SPEED هنگامــی که دســتگاه در حالت خــودکار، حالــت بی صــدا کار می کنــد، دکمــه  

را بــرای وارد شــدن بــه حالت دســتی فشــار دهید.
  دکمه FAN SPEED را فشار دهید و SILENT MODE را انتخاب کنید.

   سرعت باد در حالت کم قرار می گیرد و نشانگر سرعت باد، خاموش خواهد شد.

مراحلاجرایی

       شرح عملکرد صفحه کنترل

       روشن و خاموش کردن دستگاه تصفیه هوا

      تنظیم دستی سرعت باد
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استفاده از تایمر به منظور کنترل دستگاه تصفیه هوا، برای شما بسیار راحت است. 
شما می توانید ساعت کار دستگاه تصفیه هوا را روی 1 ساعت، 2ساعت، 4ساعت و 8ساعت تنظیم کنید.

  زمانی که دستگاه شروع به بوق زدن می کند، و چراغ نشانگر تنظیم مجدد فیلتر به رنگ قرمز است، 
تعویض فیلترها را به شما یادآوری می کند.

   زمانی که تعویض فیلترها تمام شد، لطفاً دکمه تنظیم مجدد فیلتر را برای چند ثانیه فشار دهید.
  هنگامــی کــه دســتگاه در حالــت کار عــادی اســت، شــما می توانیــد دکمــه تنظیــم مجــدد فیلتر 
را فشــار دهیــد تــا روشــن/ خامــوش بــودن عملکــرد یــون منفــی را کنتــرل کنیــد. دکمــه را یک بار 
فشــار دهیــد تــا عملکــرد یــون منفــی شــروع شــود. در ایــن حالــت، چــراغ نشــان گر بــه رنــگ آبی 
خواهــد بــود. بــار دیگــر دکمــه را فشــار دهیــد، چــراغ و عملکــرد یون منفــی خامــوش خواهد شــد.

    حالت تایمر

    تنظیم مجدد فیلتر و حالت یون منفی

شیوهیتعمیرونگهداریوتمیزکردن

    قبل از تمیز کردن، دوشاخه دستگاه را از برق بکشید.

    لطفاً محصول را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید.
ــن محصــول، از  ــز کــردن هــر بخشــی از ای ــرای تمی ــاً ب     لطف
ــا ســایش زیــاد، خورنــده یــا قابــل اشــتعال  تمیزکننده هایــی ب

)ماننــد رنــگ آمیــزی یــا الــکل( اســتفاده نکنیــد.
    شــما فقــط پیش فیلتــر را می توانیــد شســت و شــو دهیــد. 

فیلترهــای ترکیبــی نمی تواننــد شســته شــوند.

      دستگاه تصفیه هوا را تمیز کنید.
برای جلوگیری از تجمع گردوغبار به طور منظم بخش داخلی و بیرونی دستگاه تصفیه هوا را تمیز کنید.

1- برای پاک کردن گرد و غبار روی دستگاه تصفیه هوا، از پارچه های نرم و خشک استفاده کنید.
2- برای تمیز کردن ورودی ها و خروجی های هوا از پارچه های نرم و خشک استفاده کنید.

      سنسور کیفیت هوا را تمیز کنید.
سنسور کیفیت هوا را هر دوماه یکبار تمیز کنید تا مطمئن شوید که دستگاه تصفیه هوا با عملکردی مطلوب کار می کند. اگر دستگاه تصفیه 

هوا در محیط های درمعرض گردوخاک استفاده می شود، لطفاً به طور منظم آن را تمیز کنید.
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تمیزکردنپیشفیلتر

1- برای تمیز کردن ورودی/خروجی هوای دستگاه تصفیه هوا از یک برس نرم استفاده کنید.
 2- پوشش حفاظتی سنسور کیفیت هوا را بردارید.

 3- برای پاک کردن سنسور کیفیت هوا، ورودی و خروجی هوا از گوش پاک کن مرطوب استفاده کنید.
4- آنها را با گوش پاک کن خشک، خشک نمائید.

5- پوشش حفاظتی سنسور کیفیت هوا را مجدداً نصب کنید.

   برای دستیابی به عملکرد بهینه، بهتر است پس از شروع استفاده از دستگاه تصفیه هوا، پیش فیلتر را هردوماه یکبار )تقریبا پس از هر 480 
ساعت استفاده( بشویید.

   متوسط استفاده از محصول در خانه 8 ساعت در روز و 7 روز در یک هفته است.
   برای تمیز کردن بخش بیرونی، سطح را با یک تکه پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید تا از تجمع گردوغبار جلوگیری شود.

   لطفاً در حین تمیز کردن، تعمیر و نگهداری دستگاه، برق آن را قطع کنید و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.
   فقط پیش فیلترها قابل شستشو هستند، فیلترهای دیگر قابل شستشو نیستند.

هنگامی که میزان رطوبت در اتاق بسیار باال باشد، آب تقطیر شده می تواند روی سنسور کیفیت هوا تشکیل 

شود. بنابراین حتی اگر کیفیت هوا خوب باشد، نشانگر کیفیت هوا، کیفیت هوای ضعیف را نشان می دهد. در 

این مورد، لطفاً سنسور کیفیت هوا تمیز کنید یا از هر یک از حالت های تنظیم سرعت دستی استفاده کنید.
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1

5 6 7-8

2 3 4

1- دستگاه تصفیه هوا را برای توقف، خاموش کنید.
 2-  دوشاخه را از پریز بیرون بکشید

3-  زبانه را در دوطرف پانل جلویی نگه داشته، نگهدارنده درب مغناطیسی را بیرون بکشید
 4-  ابتدا ذرات را با برس نرم یا جاروبرقی تمیز کنید و سپس فیلتر را هم با آب و کف صابون مالیم بشویید. پس از اینکه فیلتر کامال خشک 

شد، آن را در دستگاه قرار دهید.
 5-  فیلتر مونتاژ شده را نصب کنید.

 لطفاً فیلترها را مطابق روال زیر نصب کنید.
ابتــدا فیلتــر هپــا، ســپس فیلتــر کربــن فعــال و بعــد از ایــن دوفیلتــر، پیش فیلتــر را نصــب کنیــد. لطفــاً دســته ســفید را به ســمت باال 

بگذاریــد تــا بتوانیــد بــه راحتــی در زمــان تعویــض فیلتــر، فیلتــر را بردارید.
6- قاب جلویی را مجدداً نصب کنید.

7- دوشاخه به برق را وصل کنید.
 8- دستگاه را روشن کنید تا شروع به کار کند.

در هنگام تمیز کردن دستگاه، از سرعت کم جاروبرقی استفاده کنید تا از خراب شدن فیلتر دستگاه 

جلوگیری شود.

قبل از قرار دادن فیلترها در دستگاه، لطفاً بسته بندی پالستیکی هر فیلتر را باز کنید

 مطمئن شوید که برچسب فیلتر روی یک طرف، رو به باالست.

    مراحل عملیاتی
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تغییرفیلترترکیبی

     زمانی که دستگاه شروع به ارسال صدای beep می کند، و چراغ چشمک زن نشان گر تعویض فیلتر روشن می شود، به این معنی است 
که زمان تعویض فیلترها رسیده و کاربر باید آنها را عوض کند.

     زمانــی کــه دســتگاه در مجمــوع بــه مــدت بیــش از 1200 ســاعت کار کــرده باشــد، چــراغ نشــان گر متناظــر بــا آن 1-5 و نشــانگر 
7-10 چشــمک خواهنــد زد. )چــراغ 1 بــه رنــگ قرمــز روشــن خواهــد شــد و چــراغ باالنــس بــه رنــگ آبــی روشــن مــی شــود(، در این 

هنــگام چــراغ نشــانگر 6 بــه رنــگ قرمــز، بــه شــما یــادآوری می کنــد کــه فیلتــر هپــا را تعویــض کنید.
     زمانــی کــه مــدت کارکــرد دســتگاه در مجمــوع به مــدت بیش از 1400ســاعت  باشــد، چــراغ نشــانگر متناظر بــا آن 1-5 و نشــانگر 
7-10 چشــمک خواهنــد زد )چــراغ 1 و 11 بــه رنــگ قرمــز روشــن می شــوند، چــراغ باالنــس به رنــگ آبی مــی زنــد. ( ، در ایــن هنگام 

چــراغ نشــانگر 6 بــه رنــگ قرمــز، به شــما یــادآوری مــی کند کــه فیلتــر هپــا را تعویــض نمائید.

لطفاً قبل از تعویض فیلتر برق دستگاه را قطع کرده و دوشاخه را از پریز بکشید.

لطفاً بسته بندی پالستیکی هر فیلتر را، قبل از اینکه آنها را در دستگاه قرار دهید، باز کنید و مطمئن شوید که 

برچسب فیلتر در یک طرف، رو به باال قرار دارد.

1
210

39

48

57
611
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 دستگاه هشدار می دهد که فیلتر تعویض شود.
1-دستگاه تصفیه هوا را برای توقف، خاموش کنید. سپس دوشاخه را از پریز خارج کنید.
 2- زیانه دو طرف قاب جلویی را نگه دارید، نگهدارنده درب مغناطیسی را بیرون بکشید.

3- فیلترها را بردارید.
4- تمام بسته بندی فیلتر هپا و فیلتر کربن فعال را باز کنید.

5- فیلترها را نصب کنید.
6- قاب جلو را مجدداً نصب کنید.

 7- دوشاخه را به برق بزنید، دستگاه را روشن کنید.
8- هنگامی که جایگزینی فیلتر تکمیل شد، دکمه RESET را روی صفحه کنترل فشار دهید.

    دوشاخه برق را از پریز بکشید. )حتی زمانی که دستگاه در حالت آماده به کار )استندبای( است، برق مصرف می شود.(
   بخش داخلی را کاماًل خشک کنید. )زنگ زدگی می تواند موجبآسیب شود.(

   دستگاه رادر یک محل خشک و دارای تهویه قرار دهید. )خواباندن و یا وارونه قرار دادن دستگاه ممکن است موجب آسیب شود.(
به طور کلی طول عمر فیلتر کربن فعال 12 ماه است. شما می توانید فیلتر کربن فعال را زیر نور خورشید برای 1-2 ساعت خشک 

کنید. لطفاً فیلتر را خشک نگه دارید. و هرگز از آب برای شستن فیلتر استفاده نکنید.
   طول عمر فیلتر هپا، معموال 6 ماه است. هرگز از آب برای شستن فیلتر استفاده نکنید.

    بازه های زمانی ذکرشده در باال صرفا یک توصیه است. کاربران می توانند فیلتر را با توجه به محیط کار واقعی دستگاه، زودتر 
تعویض کنند. 

    مراحل عملیاتی

    عدم استفاده از دستگاه به مدت طوالنی

توجه:لطفاًقبلازاینکهفیلترراعوضکنید،دستگاهراخاموشکنیدودوشاخهراازبرقبکشید.
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بررسیعیوب

ممکــن اســت در زمــان اســتفاده از دســتگاه بــا مشــکالتی روبــه رو شــوید. اگــر مســاله ی پیش آمــده در جــدول 
زیــر ذکــر شــده اســت، لطفــا طبــق توضیحــات مشــکل را از بیــن ببریــد. اگــر بــا مشــکلی مواجه شــدید کــه بر 

اســاس اطالعــات زیــر قابــل حــل نبــود، لطفــا بــا واحــد خدمــات مشــتریان تمــاس بگیرید.

دوشاخه برق را بیرون بکشید و دوباره وصل کنید.

نحوهبرطرفکردندالیلاحتمالیمشکل

دستگاه روشن نمی شود
 و شروع به کار نمی کند.

هنگامی که حالت خودکار فعال 
می شود، سرعت باد نمی تواند 

تنظیم شود.

عملکرد ضعیف یا نرسیدن به 
بهترین ظرفیت تصفیه کنندگی

دکمه سرعت باد را پیوسته فشار دهید تا سرعت باد 
مناسب را انتخاب کنید.

فیلتر قابل شستشو را بشوئید.

یک مجموعه جدید از فیلترها را جایگزین کنید.

با مرکز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.

قبل از استفاده بسته پالستیکی فیلتر را باز کنید.

مطمئن شوید که فاصله ورودی های هوا از دو طرف حداقل 
50 سانتیمتر و خروجی هوا از پشت دستگاه حداقل 10 

سانتیمتر باشد. 
مطمئن شوید همه فیلترها را مطابق با دستورالعمل درون 

دستگاه قرار داده اید.

اندازه اتاق را بررسی کنید تا ببینید آیا با میزان منطقه 
مشخص شده دستگاه مطابقت دارد یا نه؟

فن کار نمی کند

قاب جلویی به درستی نصب نشده است

دوشاخه برق وصل نشده است.

دوشاخه برق یا سیم برق خراب است.

عملکرد فیلتر بدون تغییر تمام می شود. 
لطفاً به دستورالعمل مراجعه کرده و فیلتر را عوض کنید.دستگاه متوقف می شود. 

با مرکز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.

دستگاه روشن نشده است.

موتور الکتریکی خراب است.

دستگاه روی سطح ناهموار قرار دارد.

ذرات آزاد و خارجی داخل دستگاه هستند.

موتور الکتریکی شل شده است.

بسته بندی پالستیکی هر فیلتر را باز نکردید.

حالت شب به طور خودکار شروع می شود. 
چراغ LED دستگاه خاموش است. درضمن، 

سرعت باد و میزان نویز کاهش می یابد.

دوشاخه برق را وصل کنید و دستگاه را مجدداً روشن نمائید

با مرکز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.

دستگاه را روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید.

با مرکز خدمات پس از فروش یا توزیع کننده تماس بگیرید.

قبل از استفاده، بسته بندی فیلتر را باز کنید.

قاب جلویی را بردارید و مجدداً نصب کنید.

فیلتر قابل شستشو کثیف است

فیلترها عوض نشده اند.

ورودی و خروجی هوا مسدود شده است.

بسته بندی پالستیکی هر فیلتر برداشته نشده است. 

فضای کافی برای تهویه اطراف دستگاه وجود ندارد.

فیلترهای کافی در داخل دستگاه وجود ندارد. یا 
قرارگیری فیلترها اشتباه است.

مساحت اتاق تحت پوشش بیشتر از مساحت 
مشخص شده است. 
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