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راهنمایاستفادهدستگاهتصفیههوا

TM-TW350UV /تصفیههوا 
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لطفاپیشازاستفادهازدستگاه،اینراهنمارابادقتمطالعهکنید
ومطابقتوضیحاتدفترچهازدستگاهاستفادهنمایید.پیشنهادمیکنیمپسازمطالعهنیز

دفترچهراهمچنانحفظکنیدتابتوانیددرصورتنیازبازهمبهآنمراجعهفرمایید.

نصبوراهاندازیایندستگاهتوسطکارشناسمجازشرکتالزامیاست.



3

لطفاپیشازاستفادهازدستگاه،اینراهنمارابادقتمطالعهکنید
ومطابقتوضیحاتدفترچهازدستگاهاستفادهنمایید.پیشنهادمیکنیمپسازمطالعهنیز

دفترچهراهمچنانحفظکنیدتابتوانیددرصورتنیازبازهمبهآنمراجعهفرمایید.

  دســتگاه تصفیــه ی TM-TW350UV ذرات گــرد، غبــار و بــو را از محیــط حــذف مــی کند و بــه همین دلیــل اســتفاده از آن 
در مــکان هــای دارای دود، غبــار، آلودگــی و ســایر ذرات آلوده کننــده و همچنیــن فضاهــای داخلــی، مکان هــای کشــیدن ســیگار 
و اتــاق هــای نشــیمن بســیار مناســب اســت. ایــن دســتگاه احتمــال آســیب در برابــر دود ســیگار دیگــران را نیــز کاهش مــی دهد 

و در حفظ ســامتی افــراد تاثیــر چشــمگیری دارد.
 ،PM 2.5 ــق در هــوا، ذرات ــد ذرات معل ــر چندمنظــوره اســت کــه مــی توان ــک فیلت ــه ی ــن دســتگاه تصفیه هــوا مجهــز ب    ای

فرمالدهید و بو )دود( را از هوا حذف کند و هوایی تازه و تمیز برای تنفس شما ایجاد نماید.  

معرفیمحصول

محتویاتبسته

   فیلتر چند منظوره

فیلتر چندمنظوره می تواند تمام آلودگی های هوا مثل دود سیگار، گرد و 

غبار را جذب و باکتری های موجود در هوا را نیز را با عملکرد ضد باکتریال 

فیلترکند. این فیلتر همچنین ذرات با اندازه PM 2.5 را حذف می کند 

و در از بین بردن TVOC و بوهای ناخوشایند موجود در هوا مثل بوی 

سیگار بسیار موثر است.

توضیحاتبسته موتور اصلیمحتویات بسته

دستگاه تصفیه هوادفترچه راهنماشکل

11تعداد
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قسمتهایمختلفدستگاه

۱. روکش بیرونی
2. ورودی هوا

3. خروجی هوا

4.  درپوش فیلتر
5.  پدهای ضد لغزش
6.  فیلتر چندمنظوره
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توصیههایایمنی

     لطفا توصیه های ایمنی زیر را به منظور جلوگیری از هرگونه خطر و آسیب رعایت کنید.

Notice توجه: این عالمت مربوط به مواردی است که 
ممکن است باعث جراحت شخصی یا آسیب 

به وسایل شود.

این عالمت مربوط به مواردی است که باعث 
Warningمرگ یا جراحت می شود.

این عالمت مربوط به موارد ممنوع است.این عالمت مربوط به الزامات است.

Warning

   دوشـاخه را کامل وارد پریز کنید. اگر دوشـاخه کامال داخل پریز 
نباشـد، ممکن اسـت موجـب برق گرفتگی یـا بروز آتش سـوزی بر 

اثر بـاال رفتن حرارت در محل دوشـاخه شـود.
    از دو شاخه های آسیب دیده و یا پریزهای ضعیف استفاده نکنید.

    لطفـا دوشـاخه را بـه طور منظـم با پارچه خشـک تمیـز کنید. 
توجه داشـته باشـید که پیـش از تمیـز کـردن باید ابتدا دوشـاخه 

را از پریز بکشـید.
    اگر روی دوشـاخه ی برق خاک باشـد و دوشاخه در معرض رطوبت 
نیز قرار بگیرد، ممکن اسـت روکش ایزوله قطعات دوشـاخه آسیب 

ببیند یا حتی آتش سـوزی رخ دهد.
    اگر بـرای مـدت زیـادی قصـد اسـتفاده از دسـتگاه را ندارید، 

دوشـاخه را از پریز بکشـید.
    قبـل از تعمیر دسـتگاه الکتریکی، از جـدا بودن وسـیله از برق 
مطمئن شـوید. در غیـر این صـورت دسـتگاه ممکن اسـت به طور 

اتفاقی شـروع بـه کار کند و باعـث برق گرفتگی شـود.
    درصـورت وقـوع هـر یـک از موارد زیـر به سـرعت دسـتگاه را از 

بـرق جـدا کنید:
    اگر یکی از کلیدها کار نمی کند.

    اگر سوئیچ قطع کننده مدار کار می کند و یا فیوز سوخته است.
    اگر سیم برق یا دوشاخه به طور غیرعادی داغ شده است.
    در صورت بروز هرگونه خرابی یا موارد غیر معمول دیگر.

   اگـر سـیم بـرق دسـتگاه آسـیب دیـده اسـت، لطفـا از طریق 
سـازنده و یـا تعمیـرکار ماهـر آن را جایگزین کنیـد تا از بـروز هر 

خطـری جلوگیری شـود.
   نصـب و راه اندازی این دسـتگاه توسـط افرادی کـه دچارناتوانی 

ذهنی یا جسـمی هسـتند، ممکن نیسـت.
   لطفـا بـه منظـور پیشـگیری از آسـیب، بـه کـودکان اجـازه ی 

راه انـدازی دسـتگاه را ندهیـد.

   هیچگاه دوشـاخه ی برق را با کشـیدن سـیم هنـگام جابه جایی از 
بـرق خارج نکنیـد. ایـن کار ممکن اسـت باعث اتصـال کوتـاه یا قطع 

شـدن داخل سـیم برق و حتـی برق گرفتگی شـود.
    دوشـاخه ی بـرق را با دسـت خیـس لمس نکنیـد. )ایـن کار باعث 

برق گرفتگـی می شـود(

   به سـیم بـرق یا دوشـاخه آسـیب نرسـانید. سـیم بـرق را نبرید، 
نکشـید، بیش از حد حـرارت ندهید، نپیچانید، وسـایل سـنگین روي 
سـیم قرار ندهید و قطعه اي نیز به سـیم اضافـه نکنید. هر یـک از این 

کارهـا ممکن اسـت باعـث برق گرفتگي شـود.
   لطفـا از پریز برق یـا منابع تغذیه بـا مقادیر اضافي اسـتفاده نکنید 
و فقط از پاور AC بـا فرکانس و ولتـاژ 50 تا 60 هرتـز و 220 تا 240 ولت 
اسـتفاده فرمایید. در غیر این صورت ممکن اسـت دچـار برق گرفتگي 
شـوید و ضمنن دسـتگاه نیز آسـیب ببیند یا دچار آتش سـوزي شود.

    دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.
بـراي تمیز کـردن دسـتگاه، لطفا از شـوینده های اسـیدی یـا کلردار 
اسـتفاده نکنیـد. ایـن شـوینده ها موجـب خـروج گازهاي سـمي از 

دسـتگاه مي شـوند و ممکن اسـت سـالمتي شـما بـه خطـر بیفتد.
    لطفـا از وارد کـردن قطعـه ي فلـزی بـه دریچـه هـوای ورودی یـا 
خروجی یا سـایر سـوراخهای دسـتگاه خودداری کنیـد. لمس کردن 
قطعات داخلـی ایـن وسـیله ممکـن اسـت باعـث آسـیب یـا بـرق 

گرفتگـی شـود.
  از خیـس کردن بدنه ي دسـتگاه خـوداری فرمایید. ایـن کار ممکن 
اسـت منجر به اتصال کوتـاه، برق گرفتگی یا حتي آتش سـوزی شـود.
  لطفـا از باز کردن یا تعمیر خودسـرانه ي دسـتگاه خـودداري کنید.
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ویژگیدستگاه

Notice

      لطفـا روی دسـتگاه ننشـینید و بـه آن تکیـه ندهیـد) ایـن 
کارممکن اسـت باعث آسـیب به قطعات دسـتگاه یا زخمی شـدن 

شـما شود(

  لطفا دستگاه را در مکان های زیر قرار ندهید:
    سـطوح ناپایـدار: دسـتگاه تصفیه ممکن اسـت بیفتد، بشـکند 
و باعـث آسـیب زدن به اشـخاص و یا صدمـه دیدن قطعـات داخلی 

دسـتگاه شود
مکان های بـا دما و رطوبـت باال یا جایـی مثل حمام کـه باعث خیس 
شـدن دسـتگاه مي شـود: ایـن کار ممکن اسـت موجب نشـت برق 

شـود و برق گرفتگی با آتش سـوزی اتفـاق بیفتد.
    آشـپزخانه یـا سـایر مـکان هایـی کـه از آن بـوی غـذا خارج 

د  می شـو
    مکان هایـي کـه در آن از بنزیـن یا گازهای اشـتعال زا اسـتفاده 
می شـود: در اثـر تمـاس دسـتگاه با سـیگار، گازهـای اشـتعال زا، 

بنزیـن و ... ممکـن اسـت آتش سـوزی رخ دهد.
    روبـه روی گیاهان و یـا حیوانات خانگـی: اگر دسـتگاه روبه روي 

گیاهان باشـد، باعث خشـک شـدن آنها می شـود.
  اجـازه ندهید مشـتقات الـکل یا مـواد آتـش زا مثل سـیگار یا 

مانند آن وارد دسـتگاه شـود.
   از اتانـول، رقیق کننـده یـا حـالل بـرای تمیـز کردن دسـتگاه 
اسـتفاده نکنید. همچنیـن از تماس افشـانه هاي خوشـبوکننده با 
سـطح دسـتگاه جلوگیري کنیـد. این مـوارد ممکن اسـت موجب 

آسـیب دسـتگاه یـا حتـي برق گرفتگي و آتش سـوزي شـود.
   از دسـتگاه تصفیـه هـوا در اتاق هایـی کـه در آن حشـره کش 
اسـپری شـده اسـت اسـتفاده نکنید. باقی مانده ی مواد شیمیایی 
ممکن اسـت در دسـتگاه جمـع و در هنـگام کار کردن دسـتگاه به 
همراه هوای خروجی خارج شـود و به سـالمتی شـما آسـیب بزند. 
لطفا بعـد از اسـتفاده از حشـره کش در اتـاق، پنجره ی اتـاق را باز 
کنیـد تا هـوا تهویـه شـود؛ در ایـن صـورت می توانید از دسـتگاه 

تصفیـه هوااسـتفاده کنید.

    جهت جابجـا کردن دسـتگاه، ابتدا دسـتگاه را خامـوش نمونده  
وسـپس دوشـاخه را از پریز بکشید.

   در هنـگام به بـرق زدن دو شـاخه و یا خـارج کردن آن، قسـمت 
پالسـتیکی آن را با دسـت بگیریـد. در غیر این صورت ممکن اسـت 

سـیم برق آسـیب ببیند یـا دچـار برق گرفتگي شـوید.
   اگر از این دسـتگاه و یک مولد گرمایـي غیرالکتریکي مانند بخاري 
همزمـان اسـتفاده مي کنید، لطفا حتمـا تهویه ي هـوا را مد نظـر قرار 
دهیـد. این دسـتگاه نمي تواند گاز مونواکسـید کربن را از بیـن ببرد یا 
تصفیه کند. وسـایل گرمایي غیرالکتریکـي گاز CO و سـایز گازهاي 
سـمي را تولیـد مي کنند و ایـن گازهـا در صـورت عدم تهویـه ي هوا 

موجب مسـمومیت مي شـوند.
  این دسـتگاه جایگزین مناسـبي بـراي تهویه ي هوا نیسـت؛ لطفا 
از این وسـیله به جـاي جاروبرقي یا هـود آشـپزخانه در حین پخت 

و پز اسـتفاده نکنید.
 )Rn( یا رادون )Co( این وسیله نمي تواند گاز مونواکسـید کربن    
را از بیـن ببـرد؛ پس در زمـان وقوع حوادثي که با اشـتعال و انتشـار 
مـواد شـیمیایي خطرناک همـراه اسـت، از این دسـتگاه بـه عنوان 

دسـتگاه ایمني اسـتفاده نکنید.

اندازه دستگاه:ولتاژ / فرکانس اسمی:

وزن دستگاه:توان اسمی:

میزان صدا: دبی حجمی تصفیه هوا:

TM-TW350UVمدل دستگاه
220-240V~ 50-60Hz

3.7kg 30W

260*260*470mm

350 m3/h≤56dB(A)
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ــتفاده  ــتگاه اس ــر از دس ــای زی ــا در مکان ه     لطف
ــد: نکنی

ــد،  ــتگاه می تاب ــه دس ــید ب ــور مســتقیم خورش ــه ن ــی ک   جای
دســتگاه در آن به طور مســتقیم با هوای بیــرون در ارتباط اســت 
یا گــرم اســت. قــرار گرفتن دســتگاه در چنیــن جاهایــی موجب 

تغییــر شــکل و رنــگ بدنــه و خرابــی آن می شــود.
  جایــی کــه یــک پــرده یــا پارچــه مانعــی بــرای خــروج هــوای 

دســتگاه یــا عملکــرد سنســورهای آن شــود.
  در اطــراف وســایل الکتریکــی کــه دارای میــدان مغناطیســی 

قــوی هســتند.
    از پریزهــای انشــعابی یــا مشــترک با ســایر وســایل الکتریکی 

کــه دارای میدان مغناطیســی قوی هســتند، اســتفاده نکنید.
   اجســامی ماننــد آهنربــا، وســایل فلــزی یــا لیــوان آب را روی 
بدنــه ی دســتگاه قــرار ندهیــد. ایــن وســایل ممکــن اســت بــه 
ــد  ــن آب می توان ــد. همچنی ــه بزنن ــتگاه صدم ــای دس کلیده

راهاندازی

نیازمندیهایراهاندازی

     جداسازی فیلتر
۱.  درپوش فیلتر در کف محصول تعبیه شده است. ابتدا آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.

2. سپس فیلترو آداپتور را از دستگاه جدا کنید.
3. فیلتر چندمنظوره را از داخل کیسه پاستیکی خارج کنید. 

ــود. ــی ش ــا برق گرفتگ ــتگاه ی ــدن دس ــیب دی ــب آس موج
ــی دســتگاه خــودداری  ــه اصل ــراردادن اجســام روی بدن     از ق

نماییــد .
   اگــر دســتگاه مــدت زیــادی در یــک مــکان کار کنــد، بدنــه ی 
آن ممکــن اســت کثیــف شــود. لطفــا در این صــورت دســتگاه را 

تمیــز کنیــد و ســپس در جــای مناســب قــرار دهید.
ــع  ــوا جم ــن ه ــنگینی در پایی ــل س ــه دلی ــار ب ــرز و غب     پ
ــود  ــار موج ــرز و غب ــدن پ ــر ش ــرای فیلت ــن ب ــود. بنابرای می ش
در اتــاق،  بهتــر اســت دســتگاه را روی زمیــن صــاف کــف اتــاق 

ــد.  ــرار دهی ق
ــی قــرار دهیــد کــه فضــای      بهتــر اســت دســتگاه را در مکان
اطــراف آن بــه قــدر  30ســانتیمتر و فضــای بــاالی دســتگاه در 
حــدود ۱00 ســانتیمتر خالــی باشــد. در ایــن صــورت چرخــش 
هــوا  بهتــر خواهــد بــود و بــازده دســتگاه نیــز بــا بهبــود گــردش 

ــد. ــش می یاب ــوا  افزای ه

توجه: از آنجا که فیلتر چندمنظوره یک قطعه مصرفی است، مشمول گارانتی نمی شود.لطفا قبل از آن که فیلتر 
چندمنظوره را از کیسه خارج کنید، از سالم بودن آن مطمئن شوید.
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     نصب فیلتر
۱. فیلتر چند منظوره را مطابق تصویر نصب کنید.

2. درپوش فیلتر را در محل خود قرار دهید و سپس در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سفت شود. 

توجه: لطفا پیش از نصب فیلتر چندمنظوره، از دستگاه استفاده نکنید

روشنکردن

از پریز برق 220 - 240 ولت و فرکانس 50-60 هرتز استفاده کنید.
پیــش از وصــل کــردن دوشــاخه بــه پریــز، از خشــک بــودن دســت هایتان و دوشــاخه ی بــرق مطمئــن شــوید. اگــر دو شــاخه یــا 

دســت های شــما خیــس هســتند، ابتــدا آنهــا را خشــک کــرده و ســپس دو شــاخه را بــه پریــز وصــل کنیــد.

ابتدا دستگاه تصفیه هوا را بر روی یک سطح افقی قرار دهید و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.
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لطفا در زمان استفاده از دستگاه، در و پنجره ها را ببندید.
اگر دستگاه برای مدتی کار کرد اما کیفیت هوا بهبود نیافت، لطفا پنجره را به منظور تخلیه ی هوا باز 

کنید.

پنلکاربری)کنترلپنل(

نحوهاستفاده

تنظیماتابتدایی

TM-TW350UVپنلکاربریدستگاهتصفیههوای

نشانگر سرعت تصفیه

کلید قفل کودک

کلید تایمر

کلید تنظیم سرعت باد

نشانگر واحد
نشانگر تعویض فیلتر

پنجره نمایش دیجیتال

کلید آنیون
UV کلید

کلید پاور

دوشاخه را به پریز وصل کنید.
ــا ســرعت خــودکار  ــا دســتگاه تصفیه هــوا ب ــد ت ــاور را فشــار دهی ــاش، دکمــه ی پ در وضعیــت آماده ب
شــروع بــه کار کنــد. چــراغ خــودکار روشــن می مانــد و چراغ هــای کیفیــت هــوا بــه صــورت متنــاوب 

ــوند. ــبز می ش ــز، زرد و س قرم
ــود. ــم می ش ــار تنظی ــرد و غب ــی گ ــگر داخل ــورد حس ــق بازخ ــاد طب ــرعت ب ــدازی، س ــن راه ان در اولی
صفحــه ی دیجیتــال، مقــدار فعلــی PM 2.5 را نمایــش خواهــد داد. هــر چــه مقــدار آن کمتــر باشــد، 
کیفیــت هــوا بهتــر اســت. بــرای هــر حالتــی غیــر از وضعیــت آماده بــاش دکمــه ی ready mode را 
فشــار دهیــد. در ایــن حالــت دســتگاه مجــددا بــه وضعیــت آماده بــاش بازمی گــردد و ســپس متوقــف 
ــه حالتــی گفتــه می شــود کــه دســتگاه روشــن نیســت ولــی بــرق در آن  می شــود.حالت اســتندبای ب

ــت. اس
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آنیون

برای فعال  یا غیرفعال کردن کارکرد آنیون، دکمه ی آن را در زمانی که دستگاه روشن است، فشار 
دهید.

تنظیماتسرعتباد

در حالــت power on ، دســتگاه بــه صــورت پیــش فــرض در حالــت خــودکار کار مــی کنــد 
و چــراغ حالــت خــودکار روشــن خواهــد بــود. بــرای تغییــر حالــت و افزایــش و کاهــش ســرعت 
دســتگاه، دکمــه ی Power on  را چندیــن بــار فشــار دهیــد تــا ســرعت دســتگاه بــه یکــی 
از حالــت هــای یــک، دو، ســه، حالــت خــواب و حالــت خــودکار تغییــر یابــد.در حالــت خــواب، 
چــراغ دکمــه ی پــاور و یــک چــراغ خــواب روشــن و چراغ هــای دیگــر خامــوش خواهنــد بــود. 
در ایــن حالــت، دســتگاه روی ســرعت یــک در حــال کار کردن اســت.در حالــت خــودکار، چراغ 
ــال»AU« را  ــت خــودکار روشــن هســتند و صفحــه ی دیجیت نشــانگر خــودکار و چــراغ حال
ــه مــدت 5 ثانیــه کار نکنــد، ایــن صفحــه مقــدار PM 2.5 را  نشــان مــی دهد.اگــر دســتگاه ب

نشــان خواهــد داد. 

UV

قفل
برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک، کلید Lock را در حین کار کردن دستگاه به مدت سه 

ثانیه فشار دهید.

 UV دکمه ی UV زمانی که دستگاه کار می کند، می توانید برای فعال یا غیرفعال کردن حالت
را فشار دهید. 

زمانبندی

بــرای فعــال کــردن تنظیمــات زمــان، دکمــه ی Time  را در زمانــی که دســتگاه روشــن اســت، 
فشــار دهیــد. زمــان بــه صــورت ۱ الــی ۱2ســاعت  قابــل تنظیــم اســت. بــا هــر بــار فشــار دادن  
دکمــه Time زمــان قابــل تغییر اســت پــس از تنظیم زمــان، اگر دکمــه ی پــاور را فشــار دهید، 

تنظیــم زمانبنــدی لغــو خواهــد شــد و دســتگاه بــه ســرعت وارد حالــت خامــوش می شــود. 
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تنظیماتمجددفیلتر

تایمــر داخلــی، مجمــوع زمان کارکــرد دســتگاه را محاســبه مــی کنــد. وقتی مطابــق محاســبات زمان 
تعویــض فیلتــر رســیده باشــد، نشــانگر فیلتــر بــه رنــگ قرمــز چشــمک مــی زنــد و هربــار که دســتگاه 

شــروع بــه کار کنــد، زنــگ بــرای یــادآوری تعویــض فیلتــر، پنــج بــار بــه صــدا در مــی آید.
البتــه زمــان تایمــر بــر اســاس آزمــون شــبیه ســازی در آزمایشــگاه ســنجیده می شــود و ممکن اســت 
بــا اســتفاده ی واقعــی مطابقــت نداشــته باشــد. پــس زمانــی کــه عملکــرد دســتگاه ضعیــف می شــود، 
ــد، دکمــه ی Lock  و  لطفــاً پیشــاپیش فیلتــر را عــوض کنید.پــس از آنکــه فیلتــر را تعویــض کردی
ــه صــدا دربیایــد. ســپس چــراغ نشــانگر  ــا زنــگ ب ــه مــدت ســه ثانیــه فشــار دهیــد ت Timing  را ب

خامــوش مــی شــود. پــس لطفــا ســر موعــد و  در زمــان چشــمک زدن چــراغ نشــانگر تعویــض فیلتــر، 
حتمــا فیلتــر را عــوض کنیــد. 

   بــر اســاس شــکل اســتفاده از دســتگاه و  محیطــی کــه در آن از دســتگاه اســتفاده مــی کنیــد، زمــان تعویــض فیلتــر متفــاوت خواهــد بــود. اگــر 
عملکــرد فیلترهــا راضــی کننده بــود، آنهــا را در بــازه هــای اســتاندارد عوض کنیــد.  امــا اگــر از دســتگاه در محیط بســیار آلوده اســتفاده مــی کنید، 

لطفــا فیلتــر را در بــازه هــای زمانــی کوتــاه تــری تعویــض کنید
   بعد از جایگزینی فیلتر کلیدهای ترکیبی را فشار دهید تا چراغ تعویض فیلتر خاموش شود و راه اندازی مجدد انجام شود. 

    لطفاً فیلتر استفاده شده ی دستگاه را به عنوان زباله غیر قابل اشتعال دور بیاندازید.

تعمیرونگهداری

فیلتر چند  منظوره

زمان بندی تعویض فیلتر چند  منظوره

شرایط استاندارد: دستگاه در یک محیط معمولی، به مدت هشت ساعت در هر روز روشن باشد

زمانی که نشانگر تعویض فیلتر چشمک می زند. )تقریبا هر 
سه تا شش ماه یکبار(
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   لطفا دستگاه را فقط با دستمال نرم تمیز کنید.
   پارچه های ضخیم و زبر به سطح دستگاه صدمه می زنند.

   بــرای جلوگیــری از برق گرفتگــی، فقــط از پارچــه ی خشــک بــرای 
تمیــز کــردن دوشــاخه اســتفاده کنیــد. 

ــی  ــوینده ی طبیع ــواد ش ــط از م ــتگاه، فق ــردن دس ــز ک ــرای تمی    ب
ــل و ...  ــکل، گازوئی ــو، ال ــت و ش ــای شس ــد. پودره ــتفاده کنی اس

ــتند. ــب نیس مناس

 

فیلترچندمنظوره
ــت و  ــو نیس ــت و ش ــل شس ــوره  قاب ــر چندمنظ    فیلت

ــویید. ــا آب آن را بش ــد ب نمی توانی
ــت و  ــی اس ــیله مصرف ــک وس ــوره ی ــر چندمنظ   فیلت

ــود. ــی نمی ش ــمول گارانت مش

در هنگام تعمیر دستگاه، ابتدا باید دوشاخه را از پریز برق جدا کرده و برق را نیز قطع کنید.

ــد  ــر چن ــردن فیلت ــاز ک ــان ب ــا در زم لطف
منظــوره، از دســتگاه اســتفاده نکنیــد. زیــرا 
در ایــن زمــان عملکــرد حــذف گــرد و خــاک 
کاهــش یافتــه و خــاک باعــث معیوب شــدن 

ــود. ــگر می ش حس

پوشانده شده با کاغذ و غیره

نازل برس دار یا نازل شکاف
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عیبیابی

نحوهصحیحدفعایندستگاه

در صورت بروز مشکل پیش از اقدام  به تماس با واحد خدمات مشتریان،  از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

ــی  ــه آن توجه ــت، ب ــرده اس ــمک زدن ک ــه چش ــروع ب ــر ش ــانگر فیلت ــراغ نش ــه چ ــی ک ــاال زمان احتم
ــرای مدتــی دکمــه ترکیبــی  ــه موقــع فیلتــر را تعویــض نکرده ایــد. فیلتــر را عــوض کنیــد و ب نکرده ایــد و ب

ــود. ــوش ش ــانگر خام ــراغ نش ــا چ ــد ت ــار دهی combination key  را فش

احتماال دســتگاه به برق وصل نیست. لطفا کابل برق را به پریز وصل کنید تا دستگاه روشن شود.

     ممکن است فیلتر به درستی نصب نشده باشد، لطفا از نصب صحیح فیلتر مطمئن شوید.
   شــاید رطوبــت محلــی کــه دســتگاه در آن قــرار دارد، بــه قــدری بــاال بــوده کــه موجــب متراکم شــدن فیلتر 

شــده اســت. لطفــا دســتگاه را از مکانهایــی بــا رطوبــت بســیار باال مثــل توالــت و حمــام، خــارج کنید.
   شــاید وجــود یــک حائــل در اطــراف دســتگاه، عملکــرد تصفیــه را تحــت تاثیر قــرار داده اســت؛ لطفــا بخش 

توجــه دفترچــه را مجــددا مطالعــه کنیــد  و  نکات ذکــر شــده را اجــرا کنید.
   مســاحت اتاقــی کــه دســتگاه در آن قــرار داده شــده اســت، بیــش از حد بزرگ اســت. مســاحت پیشــنهادی 

بــرای عملکــرد ایــن دســتگاه 95 متــر مربع اســت. مبنــای محاســبه این مســاحت : 
          

ــر  ــا فیلت ــزوم لطف ــد. در صــورت ل ــا) Hepa (را بررســی کنی ــر چندمنظــوره ی هپ ــودن فیلت ــز ب ــزان تمی می
ــد. ــض کنی ــوره را تعوی چندمنظ

اگــر ایــن دســتگاه در محیطــی کار کنــد کــه بــوی شــدیدی در آن وجــود دارد، مثــال در محیطــی قــرار داشــته 
ــا  ــه ی ــن هفت ــرای چندی ــتگاه ب ــود، دس ــرخ می ش ــذا س ــا غ ــود ی ــیگار دود می ش ــم س ــه در آن دائ ــد ک باش
مــاه بــوی محیــط را تولیــد خواهــد کــرد. لطفــا فیلتــر چنــد منظــوره را تعویــض کنیــد و تهویــه را بــه صورت 

منظــم ادامــه دهیــد.

راه حل احتمالیمشکل

نشانگر فیلتر به مدت 
طوالنی چشمک می زند.

از خروجی هوا هیچ هوایی 
خارج نمی شود

دستگاه برای مدتی طوالنی 
کار کرده است اما کیفیت هوا 

به طور چشمگیری بهبود 
نیافته است.

در هوا گرد و خاک وجود دارد 
و به سختی می توان آن را 

حذف کرد

بویی در هوا وجود دارد و به 
سختی می توان آن را حذف 

کرد. 

پس از تمام شدن عمر این دستگاه، لطفا به شیوه ی صحیح آن را دفع کنید. پسماندهای الکترونیکی اگر به درستی دفع نشوند، می توانند به 
محیط زیست آسیب بزنند. ضمنن این دستگاه و دستگاه های الکتریکی دیگر، حاوی مواد با ارزشی هستند که می توان آنها را بازیافت کرد. 
در زمان دفع وسایل الکترونیکی، لطفا مطابق مقررات و قوانین کشورتان عمل کنید و وسایل را به یک مرکز بازیافت مجاز در نزدیکی محل 

زندگیتان تحویل دهید. 
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    استفاده از دستگاه در محیط مسکونی با درب و پنجره بسته و تردد حداقلی است.
   فضــای اطــراف دســتگاه بایســتی بــاز باشد)دســتگاه مــی بایســت از طرفیــن 30 ســانتی متــر و از بــاال 100 

ســانتی متــر فاصلــه داشــته باشــد(
  از قــرار دادن دســتگاه در مــکان هــای بــا رطوبــت بــاال و در اطــراف وســایل بــا میــدان مغناطیســی قــوی 

ــود. ــودداری ش خ
   دســتگاه در مــکان هایــی کــه پــرده یــا پارچــه، مانــع خــروج هــوای دســتگاه یــا عملکــرد سنســورهای 

دســتگاه مــی شــود، قــرار نگیــرد.
     جهت عملکرد بهتر، دستگاه باید روی یک سطح صاف قرار گیرد.

ــن            ــاز ای ــره ب ــاال و درب و پنج ــردد ب ــا ت ــاری ب ــای تج ــط ه ــتگاه در محی ــتفاده از دس ــورت اس ــه: در ص توج
ــد. ــی یاب ــش م ــاحت کاه مس


