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راهنمایاستفادهدستگاهتصفیههوا

TM-TW400H
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نصبوراهاندازیایندستگاهتوسطکارشناسمجازشرکتالزامیاست.

لطفاپیشازاستفادهازدستگاه،اینراهنمارابادقتمطالعهکنید
ومطابقتوضیحاتدفترچهازدستگاهاستفادهنمایید.پیشنهادمیکنیمپسازمطالعهنیز

دفترچهراهمچنانحفظکنیدتابتوانیددرصورتنیازبازهمبهآنمراجعهفرمایید.
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لطفاپیشازاستفادهازدستگاه،اینراهنمارابادقتمطالعهکنید
ومطابقتوضیحاتدفترچهازدستگاهاستفادهنمایید.پیشنهادمیکنیمپسازمطالعهنیز

دفترچهراهمچنانحفظکنیدتابتوانیددرصورتنیازبازهمبهآنمراجعهفرمایید.

  دســتگاه تصفیه هــوای TM-TW400H ذرات گــرد، غبــار و بــو را از محیــط حــذف می کنــد و بــه همیــن دلیــل اســتفاده از آن 
در مکان هــای دارای دود، غبــار، آلودگــی و ســایر ذرات آلــوده کننــده و همچنیــن فضاهــای داخلــی، مکان هــای کشــیدن ســیگار 
و اتاق هــای نشــیمن بســیار مناســب اســت. ایــن دســتگاه احتمــال آســیب در برابــر دود ســیگار دیگــران را نیــز کاهــش می دهــد 

و در حفــظ ســامتی افــراد تاثیــر چشــم گیری دارد.
    ایــن دســتگاه تصفیه هــوا مجهــز بــه فیلتــر اولیــه و مجموعــه ای از فیلترهــای کنترلــی )HEPA(  اســت، در حالــی کــه مــی تواند 
بــا توجــه بــه نیازهــای متفــاوت، رطوبــت محیــط را تنظیــم نمایــد و به طــور موثــری مــواد خــاص موجــود در هــوا و ذرات تا ســطح 

PM 2.5 و بــوی ســیگار را از محیــط حــذف نمایــد تــا هوایــی کــه شــما تنفــس می کنیــد تمیــز و تازه باشــد.

معرفیمحصول

محتویاتبسته

   فیلتر اولیه
ایــن فیلتــر بــا قابلیــت اســتفاده مجــدد می توانــد ذرات فیبــری، مو و 
کثیفــی موجود در هــوا را بــه راحتــی فیلتر نمایــد. همچنیــن نظافت 

آن بــه ســادگی انجــام می شــود.

)HEPA( مجموعه فیلترهای خاک و غبار   

ــذب و  ــاک را ج ــا و خ ــیگار ، آلودگی ه ــد دود س ــا قادرن ــن فیلتره ای
ــر  ــال فیلت ــرد ضــد باکتری ــا عملک ــوا را ب ــود در ه ــای موج باکتری ه
نمایــد. همچنیــن  هــوا را کامــا تمیــز و ذرات بــا انــدازه PM 2.5  را 
حــذف کــرده و می توانــد بــه طــور موثــری TVOC  و بــوی بــد ) بــوی 

سیگار( موجود در هوا را از بین ببرد.

   ماژول رطوبت ساز
این ماژول می تواند رطوبت هوا را تنظیم کند.

توضیحاتبسته موتور اصلیمحتویات بسته

دستگاه تصفیه هوادفترچه راهنماشکل

11تعداد



4

    سنسورگرد و غبار

این سنسور میزان ذرات معلق در هوا را اندازه گیری می کند.
لیســت مواد قابل تشــخیص توســط سنســور عبارتنــد از : گــرد و غبار، 
ــه  ــوا ک ــق در ه ــواد معل ــایر م ــا، دود و س ــا، باکتری ه آلوده کننده ه
گاهــی می  توانــد شــامل ذرات معلــق جامــدی کــه ناشــی از آشــپزی 

یــا ذرات ریــز بخــار آب و غیــره باشــد.

    سنسور تشخیص دما و رطوبت

ایــن سنســور می توانــد رطوبــت محیطــی را تشــخیص 
ــش  ــال نمای ــگر دیجیت ــه نمایش ــر روی صفح داده و ب
دهــد کــه بــا توجــه بــه ایــن عــدد، دســتگاه به صــورت 

خــودکار عملکــرد رطوبــت ســاز را کنتــرل می کنــد. 

    نمایشگر کیفیت هوا

قرمز: کیفیت هوای بد
زرد: کیفیت هوای متوسط
سبز: کیفیت هوای خوب
آبی: کیفیت هوای عالی

    سنسور نوری:

ــط را  ــنایی محی ــه طــور خــودکار روش ــد ب ــن سنســور می توان ای
تشــخیص داده و در تاریکــی چــراغ هــای پنل کاربــری و چــراغ های 
نشــان دهنــده کیفیــت هــوا را روشــن کنــد. زمانــی  کــه نور عــادی 
باشــد همــه چــراغ هــای نمایشــگر بــه حالــت نرمــال برمی گــردد.

قسمتهایمختلفدستگاه

جلو
صفحه کلید محفظه هواکش

المپ نشان دهنده
کیفیت هوا

درپوش مه ساز      لوله مه ساز       مخزن آب          قاب مه ساز

سنسور رطوبت
سنسور گرد و غبار

دستگیره

دریچه پشتی

کابل برق

پشت
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توصیههایایمنی

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

تــوجه
توجه: این عالمت مربوط به مواردی است که 

ممکن است باعث جراحت شخصی و یا آسیب 
به وسایل شود.

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

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

هشدار

   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 ضمنا 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 
خروجـی یـا سـایر سـوراخ های دسـتگاه خـودداری کنیـد. لمـس 
کـردن قطعات داخلی ایـن وسـیله ممکن اسـت باعث آسـیب یا برق 

گرفتگی شـود.
  از خیس کردن بدنه ي دسـتگاه خـودداری 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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ویژگیهایدستگاه

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

شما شـود(.
   به دسـتگاه فشـار وارد ننمایید )آب داخل کانال دسـتگاه ممکن 

اسـت بپاشـد و باعث برق گرفتگی شود(.
   اگـر مخـزن آب تـرک دارد و یا آسـیب دیده اسـت از دسـتگاه 

اسـتفاده نکنید.

    آماده سازی جهت جا به جا نمودن دستگاه:
دسـتگاه را خامـوش کـرده و دوشـاخه را از پریز بکشـید، آب داخل 
مخزن را تخلیـه نموده و زهکش دسـتگاه را کـه در زیر آن قـرار دارد 
بـاز نمـوده و آب را خارج کنیـد و قطعـات داخلی را در صـورت خیس 

شـدن خشـک نمایید.
   در هنـگام به بـرق زدن دوشـاخه 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 گرفتگی شـوید.
  اگر از این دسـتگاه و یک مولد گرمایی غیـر الکتریکی مانند بخاری 
همزمان اسـتفاده می کنیـد، لطفاً حتمـاً تهویه ی هـوا را مدنظـر قرار 
دهیـد. این دسـتگاه نمی تواند گاز مونواکسـید کربن را از بیـن ببرد یا 
تصفیه کند. وسـایل گرمایی غیرالکتریکـی گاز CO و سـایر گازهای 
سـمی را تولیـد می کنند و ایـن گازهـا در صـورت عدم تهویـه ی هوا 

موجب مسـمویت می شـوند.
   آب داخل مخزن و قطعات داخلی دستگاه را تازه نگه دارید.

   آب داخل مخزن آب را هر روز تعویض نمایید.
   کانال آب و بدنه دستگاه را به صورت منظم تمیز نگه دارید. 

   پـس از اسـتفاده، آب داخل دسـتگاه را خارج نماییـد ) در صورت 
ماندن آب در دسـتگاه بـرای مدت طوالنـی ممکن اسـت باعث ایجاد 
بو، خـزه زدن و یا میکروبی شـدن شـود که این امر بر سـالمتی شـما 

تاثیر می گـذارد(.

 

220~240V1.5m

TM-TW400H

382*227*550 mm 70W

400m3/h

55dB

  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:این کار ممکن اسـت موجب نشـت برق، 

بـرق گرفتگی و یا آتش سـوزی شـود.
    آشـپزخانه یـا سـایر مکان هایـی کـه از آن بـوی غـذا خـارج 

 . 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 آن ها می شـود.
  اجـازه ندهیـد 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 تصفیه 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 

تصفیه هـوا اسـتفاده کنید.

حدود 7کیلوگرم
دارد

توجه
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نحوهراهاندازی

     جداسازی فیلتر
۱. هر دو اهرم فشاری را جهت بازکردن دریچه پشتی دستگاه فشار دهید.

۲. سپس فیلتر را از دستگاه جدا کنید.
۳. تمام فیلترها را از داخل کیسه پاستیکی خارج نمایید.

توجه:  از آنجا که فیلترها یک قطعه مصرفی هستند لذا شامل گارانتی نمی شوند.
 لطفا قبل از آن که فیلترها را از کیسه خارج نمایید از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.

۳۲۱

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

ــود. ــی ش ــا برق گرفتگ ــتگاه ی ــدن دس موجــب آســیب دی

         در صــورت یــخ زدگــی آب داخل مخــزن و کانــال آب را خارج نیازمندیهایراهاندازی
ــخ زدگــی روی عملکــرد دســتگاه تاثیــر گذاشــته و  نماییــد ) ی

احتمــال آســیب بــه دســتگاه را بــاال می بــرد(. 
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.
    پــرز و غبــار بــه دلیــل ســنگینی در ارتفاعی نزدیک به ســطح 
زمیــن قــرار مــی گیــرد، بنابراین بــرای فیلتــر شــدن پــرز و غبار 
موجــود در اتــاق،  بهتــر اســت دســتگاه را روی زمیــن صــاف کف 

ــرار دهید.  ــاق ق ات
ــی قــرار دهیــد کــه فضــای      بهتــر اســت دســتگاه را در مکان
اطــراف آن بــه قــدر  ۳0ســانتی متر و فضــای بــاالی دســتگاه در 
حــدود ۱00 ســانتی متر خالــی باشــد. در ایــن صــورت چرخــش 
هــوا  بهتــر خواهــد بــود و بــازده دســتگاه نیــز بــا بهبــود گــردش 

ــد. ــش می یاب ــوا  افزای ه
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     نصب فیلتر
۱. فیلتر کربن فعال را نصب نمایید ) سمت دارای نوار باید به سمت بیرون باشد.(

۲.سپس فیلتر HEPA را نصب کنید.
۳. دریچه پشتی را نصب نمایید و دو اهرم فشاری را جهت اطمینان از بسته شدن محفظه تا شنیدن صدای جا افتادن فشار دهید.

توجه: لطفا از دستگاه تا زمان نصب تمامی فیلترها استفاده نکنید.
از آنجا که فیلترها شامل گارانتی نمی شوند لطفا به طور مناسبی از آن ها استفاده و نگهداری شوند. در صورتی که 

فیلترها نیاز به تعویض داشته باشند لطفا با کارخانه سازنده یا فروشنده معتبر تماس حاصل فرمایید.

آمادهسازیبرایاستفادهازرطوبتساز

اضافهکردنآببهمخزن

7. در انتها قاب مه ساز را نصب کنید.

مخزن آب را خارج کنید و آب اضافه کرده و مجددا نصب کنید.

1.صفحه رطوبت ساز را جدا کنید.

5. درپوش مخزن آب را ببندید.

2.مخزن آب را خارج کنید.

6. مخزن آب را در محل مربوطه نصب کنید.

4. مخزن را از آب پر کنید.3.درپوش مخزن آب را بچرخانید.

۱ ۲ ۳
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توصیه می شود از آب تصفیه شده استفاده کنید.
 از آب های زیر جهت پر کردن مخزن استفاده نکنید:

    آب باالی 40 درجه.
    آب دارای مــواد شــیمیایی، بــودار، الکل، خوشــبو کننده هــوا و مواد 
شــوینده در صــورت وجود ضــرورت بــر اســتفاده از ایــن گونــه آب ها، 

آب داخــل محفظــه و لولــه هــا را روزانــه تعویض و آنهــا را تمیــز کنید.

   زمان مناسب استفاده از یک مخزن پر از آب:
     یک مخزن پر از آب می تواند برای 8 ساعت 

استفاده شود. 
    در شرایط دمای محیطی 20 درجه و رطوبت 30%.

   حجم مخزن حدود ml 720 است.  
    

 

روشنکردن

ــز  ــس50 - 60  هرت ــت و فرکان ــرق ۲۲0 - ۲40 ول ــز ب از پری
ــد. ــتفاده کنی اس

پیــش از وصــل کــردن دوشــاخه بــه پریــز، از خشــک بــودن 
دســت هایتان و دوشــاخه ی بــرق مطمئــن شــوید. اگــر 
دوشــاخه یــا دســت های شــما خیــس هســتند، ابتــدا آنهــا را 
ــه پریــز وصــل کنیــد. خشــک کــرده و ســپس دوشــاخه را ب

بعــد از روشــن شــدن دســتگاه، چــراغ روی پنــل کاربــری بــا 
ــار فشــار دادن  ــا هرب ــد زد. ب صــدای »Bib« چشــمک خواه
کلیــد، صــدای راه انــدازی »Bib« بــه گــوش خواهــد رســید.

ابتدا دستگاه تصفیه هوا را بر روی یک سطح افقی قرار دهید و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل 
کنید.

لطفًا در زمان استفاده از دستگاه، در و پنجره ها را ببندید.اگر دستگاه برای مدتی کارکرد اما کیفیت 
هوا بهبود نیافت، لطفًا پنجره را به منظور تخلیه ی هوا باز کنید.
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پنلکاربری)کنترلپنل(

نحوهاستفاده

راهاندازی

)Smart(حالتهوشمند

TM-TW400Hپنلکاربریدستگاهتصفیههوای

Press 3 seconds

پنجره نمایش گر دیجیتالنشانگر زمان

کلید حالت کارکرد

کلید سرعت فن

نشانگر سرعت فن

نشانگر وضعیت عملکرد
نشانگر رطوبت

کلید روشن و خاموش

کلید تایمر

چراغ هشدار کمبود آب مخزن

نماد قفل کودک

سنسور نور محیط

چراغ هشدار تعویض فیلتر

کلید یون منفی

کلید رطوبت ساز

دوشاخه را به پریز برق متصل کرده و کلید on/off را جهت راه اندازی لمس کنید.
بــا هــر بــار روشــن شــدن دســتگاه، چــراغ تشــخیص دهنــده کیفیــت هــوا بــه مــدت ۳0 ثانیــه به 

صــورت چشــمک زن رنــگ قرمــز، زرد، ســبز و آبــی را نشــان می دهــد.
Light on 

Light on Mode

Smart برای فعال کردن حالت هوشــمند کلید Smart را لمس کنید تا نماد آن روی پنل روشن شود.
در این مدل سنسور گرد و غبار، کیفیت هوا را آنالیز کرده و سرعت فن را به طور خودکار تنظیم می نماید. 

در این حالت برنامه تصفیه هوا به صورت خودکار عمل می کند و نیاز به سایر تنظیمات نیست.
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)Sleep(حالتخواب

)Manual(حالتدستی

)Ions(فیلتریونمنفی

)Humidify(رطوبساز

Light on Mode

Sleep

کلیــد mode را جهــت قــرار گرفتــن در حالــت Sleep لمــس کنید تا نمــاد آن روی پنل روشــن شــود. 
در ایــن حالــت نــور چــراغ sleep  کاهــش یافته و ســایر چــراغ هــا خاموش می شــود.

درایــن محصــول سنســور نــوری تعبیه شــده که در شــب نیــاز به فعــال نمــودن حالــت sleep نیســت، 
ایــن سنســور بــه  حالــت خــودکار روشــنایی المپ هــا را کاهــش داده و ســرعت فــن را در محیــط تاریک 

تنظیــم می نمایــد تــا در خــواب کاربــر خللــی ایجــاد نشــود .

برای قرار گرفتن در حالت دستی کلید Manual را لمس کنید تا نماد آن روی پنل روشن شود.
در این حالت کاربر می تواند با لمس کلید سرعت فن، میزان سرعت آن را تنظیم کند. حالت های 

تغییر سرعت به ترتیب سکوت، متوسط، زیاد، خیلی زیاد است.
سکوت: تصفیه هوا در حالت سرعت باد کم و کم صدا کار می کند.

متوسط: تصفیه هوا در حالت سرعت باد متوسط کار می کند.
زیاد: تصفیه هوا در حالت سرعت باد زیاد کار می کند.

توربو: تصفیه هوا در حالت سرعت باد خیلی زیاد کار می کند.

ــد  ــت کلی ــال کار اس ــول در ح ــه محص ــی ک ــد هنگام ــاز می توانی ــت س ــتفاده از رطوب ــرای اس ب
ــود. ــن ش ــل روش ــاد آن روی پن ــا نم ــد ت ــس کنی Humidify را لم

در ایــن حالــت عملکــرد رطوبت ســازی در مــورد میــزان رطوبــت محیــط بــر اســاس تشــخیص 
سنســور رطوبــت ســنج عمــل می کنــد.

ــر  ــای زی ــی از حالت ه ــزن یک ــودن مخ ــر ب ــورت پ ــاز درص ــرد رطوبت س ــروع عملک ــس از ش پ
اتفــاق می افتــد:

اگر رطوبت محیطی  از 45 درصد کمتر باشد رطوبت ساز روشن می شود.
اگر رطوبت محیط باالی 60 درصد باشد رطوبت ساز خاموش می شود.

اگــر چــراغ ســفید کمبــود آب روشــن اســت نشــان دهنده خالــی بــودن مخــزن آب و لولــه انتقــال 
آب اســت.

 لطفا مخزن آب را سر وقت از آب بدون اماح پرکنید.
ــد  ــا 60  درص ــدود 45 ت ــد، در ح ــی می کن ــاس راحت ــان در آن احس ــه انس ــبی ک ــت مناس رطوب
اســت، انســان در رطوبــت کمتــر از 45 درصــد احســاس خشــکی  و در رطوبــت بــاالی 60 درصــد 

احســاس دم می  کنــد.

کلیــد Ions  را بــرای شــروع یــا خاتمــه عملکــرد فیلتــر یــون منفــی لمــس کنیــد تــا نمــاد Ions روی 
پنــل روشــن شــود.
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تنظیماتمجددفیلتر

)Timer(زمانبندی

ــد روی  ــان می توان ــان روشــن شــود. زم ــا نشــانگر زم ــد ت ــدی را لمــس کنی ــد زمان بن ــن کار، کلی در حی
۱-۲-۳-4-8-۱۲ ســاعت تنظیــم گــردد. درصــورت انتخــاب هــر یــک از ایــن ســاعات، دســتگاه بعــد از 
ســپری شــدن آن بــه صــورت خــودکار خامــوش می شــود در طــول ایــن مــدت، نمایشــگر زمــان باقیمانده 

ــاً نمایــش می دهــد. ــت را تناوب و وضعیــت رطوب
بعــد از تنظیم زمــان خامــوش شــدن در صــورت زدن کلیــد ON/Off تنظیمــات زمان بندی لغو می شــود 

و فــورا بــه حالت خامــوش یا روشــن مــی ر ود.

زمان ســنج داخلــی زمــان تجمیعــی کارکــرد را محاســبه می کنــد. زمانــی کــه چــراغ هشــدار تعویــض 
ــر اســاس  ــض شــود ) زمان ســنج ب ــد تعوی ــر بای ــه فیلت ــن اســت ک ــادآور ای ــد ی ــر چشــمک می زن فیلت
تســت های شــبیه ســازی آزمایشــگاهی تنظیــم شــده اســت کــه می توانــد در واقعیــت متفــاوت باشــد 

هــر گاه احســاس کردیــد عمــل تصفیــه بــه خوبــی انجــام نمی شــود فیلتــر را تعویــض نماییــد(.
بعــد از تعویــض فیلتــر کلیــد Ions  و Humidify را همزمــان بــه مــدت ۳ ثانیــه لمــس کنیــد تــا چــراغ 
مربوطــه خامــوش گــردد ) ایــن کلیــد ترکیبــی زمانــی کــه فیلتر نیــاز بــه تعویــض دارد و چــراغ آن روشــن 

اســت عمــل خواهــد کــرد(.
بعــد از اینکــه چــراغ فیلتر شــروع بــه چشــمک زدن کــرد ،  فیلترهــا را تعویــض نمایید، اگــر فیلتر بــه موقع 

تعویض نشــود دســتگاه بــه طــور خــودکار قفــل  شــده و متوقف می شــود.

   بــر اســاس شــکل اســتفاده از دســتگاه و محیطــی کــه در آن از دســتگاه اســتفاده می  کنیــد، زمــان تعویــض فیلتــر متفــاوت خواهــد بــود. اگــر 
عملکــرد فیلترهــا راضــی کننــده بــود، آنهــا را در بازه هــای اســتاندارد عــوض کنید. امــا اگــر از دســتگاه در محیط بســیار آلــوده اســتفاده می کنید، 

لطفــاً فیلتــر را در بازه هــای زمانــی کوتاه تــری تعویــض کنیــد.

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

تعمیرونگهداری

فیلتر کربن  فعال

زمان بندی تعویض فیلتر ها

 HEPA فیلتر  با عملکرد باالی

شرایط : زمان کارکرد دستگاه 8 ساعت در روز در محیط معمولی 

زمانی که چراغ تشخیص فیلتر به حالت چشمک زن درآید 
)در حدود یک یا دوسال یک بار(
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  مواد فیلترها به راحتی آسیب می بیند، لذا هنگام تمیز 
کردن مراقب آسیب دیدن آن باشید. 

  لطفا فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز نمایید.
 فیلتر یک قطعه مصرفی بوده و شامل گارانتی نمی شود.

HEPAفیلترباعملکرد
  خاک روی فیلتر را با جاروبرقی تمیز نمایید)با قدرت مکش کم(.

   فیلتر قابل شستشو نیست.
 لطفا فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز نمایید.

حین تمیزکاری زیر فیلتر کاغذ قرار دهید.

فیلتراولیه
 فیلتر با آب قابل شستشو است.

 لطفا فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز نمایید.
 لطفا برای تمیز نمودن از مواد شوینده طبیعی استفاده کنید.

فیلترکربنفعال
   خاک روی فیلتر را با جاروبرقی تمیز نمایید)با قدرت مکش کم(.

   فیلتر قابل شستشو نیست.
   لطفا فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز کنید.

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

در هنگام تمیز کاری از برس استفاده نمایید.   

لطفاً در زمان باز کردن فیلتر HEPA، از دستگاه استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث ایجاد خطا در 
سنسورهای داخلی شود.

   لطفا دستگاه را فقط با دستمال نرم تمیز کنید.
ــه  ــتگاه صدم ــطح دس ــه س ــر ب ــم و زب ــای ضخی    پارچه ه

می زننــد.
   بــرای جلوگیــری از برق گرفتگــی، فقــط از پارچــه ی خشــک 

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

ــتند. ــب نیس ــل و ... مناس گازوئی
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عدماستفادهبرایمدتطوالنی

۱-  دوشاخه را از برق بکشید ) در غیر این صورت برق مصرف می شود(.
۲-  آب درون مخزن را دور بریزید درپوش تخلیه آب را خارج نموده تا 

آب داخل لوله ها تخلیه گردد.
۳-  دستگاه را  بایک کیسه پاستیکی بپوشانید و درمحلی خشک نگه 
داشته شود ) قراردادن دستگاه به صورت افقی یا به پشت باعث خرابی 

می شود(.

     بازکردن فیلتر اولیه
ابتدا فیلتر را از قسمت باالی دریچه پشت جدا کنید و سپس آن را به 

سمت باال بکشید تا فیلتر از روی دریچه جدا شود.

    نصب فیلتر اولیه
ابتــدا چهــار خــار فیلتــر اولیــه را بــر روی چهــار 
گیــره منطبــق بــا آن در دریچــه پشــتی )مطابق 
بــا تصویــر( قــرار دهیــد،  ســپس بــاالی فیلتــر را 
مطابــق بــا مــکان دکمــه هــای هواکــش پشــتی 

را فشــار دهیــد.

ظرف آب را آماده کنید و 
درپوش تخلیه را باز کنید

4- قسمت تحتانی مخزن آب 
را تمیز کنید

قسمتتحتانیمخزنآبراتمیزنمایید

1- ابتدا درپوش رطوبت ساز 
را بردارید

2- مخزن آب را خارج کنید

3- لوله و درپوش مه ساز را 
خارج کنید.

آب را در ظرفی جمع کنید 

درپوش تخلیه

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

ایــن دســتگاه دائماً به طــور خــودکار در حــال ارزیابــی عملکــردش اســت و اگر هنــگام ارزیابــی، دســتگاه موضــوع غیرمعمولی 
شناســایی کنــد، یــک کــد خطــا روی نمایشــگر ایجــاد می شــود. مفهوم هــر یــک از خطاهــا در ادامــه آمده اســت:

E1  : خطا در عملکرد موتور اصلی/     E2  :   دریچه پشتی باز است.

 E3  :  خطای سنسور  /    E4 : خطای سنسور رطوبت وگرد و غبار/   E7    :  خطای عملکرد پنل.    

   ممکن است دریچه پشتی درست در جای خودش قرار نگرفته باشد.
   در صــورت چشــمک زدن چــراغ هشــدار تعویــض فیلتــر، شــما بایــد فیلتــر را تعویــض کنیــد. ســپس کلیــد ترکیبــی را به 

مــدت 3 ثانیــه لمــس کنیــد تــا چــراغ خامــوش شــود. پــس از آن می توانیــد دســتگاه را روشــن کنیــد.

    دستگاه به برق متصل نیست. لطفا دوشاخه را به برق زده و دستگاه را روشن کنید.
     دریچه پشتی باز است. لطفا آن را در جای خود قرار دهید. 

    فیلتر اصلی در داخل دستگاه قرارداده نشده است. لطفا  از نصب تمامی فیلترها  اطمینان حاصل فرمایید  و به ترتیب فیلتر کربن فعال، 

فیلتر HEPA، فیلتر اولیه و دریچه پشتی را بررسی کنید.

    رطوبت هوای بیرونی بسیار باالست به طوری که باعث تعریق می شود. لطفا دستگاه را در مکان های با رطوبت باال مانند حمام و توالت قرار 

ندهید. همچنین بسته بودن اطراف دستگاه می تواند روی عملکرد آن تاثیر منفی بگذارد.

        اتاقی که دستگاه در آن واقع شده، بسیار بزرگ است.  مساحت پیشنهادی برای عملکرد این دستگاه،   110 مترمربع است. مبنای محاسبه 

این مساحت   :

   استفاده از دستگاه در محیط مسکونی با درب و پنجره بسته و تردد حداقلی است.فضای اطراف دستگاه بایستی باز باشد)دستگاه 

می بایست از طرفین 30 سانتیمتر و از باال 100 سانتیمتر فاصله داشته باشد(

    از قرار دادن دستگاه در مکان های با رطوبت باال و در اطراف وسایل با میدان مغناطیسی قوی خودداری شود.

    دستگاه در مکان هایی که پرده یا پارچه،  مانع خروج هوای دستگاه یا عملکرد سنسورهای دستگاه می شود،  قرار نگیرد.

   جهت عملکرد بهتر،  دستگاه باید روی یک سطح صاف قرار گیرد.

توجه:  درصورت استفاده از دستگاه در محیط های تجاری با تردد باال و درب و پنجره باز این مساحت کاهش می یابد.

ــدازی دســتگاه اطمینــان حاصــل فرماییــد کــه فیلترهــا را از پوشــش پالســتیکی خــارج نموده ایــد ) جهــت  قبــل از راه ان
تضمیــن کیفیــت، فیلترهــا توســط پوشــش پالســتیکی پوشــانده شــده اســت کــه بایــد قبــل از نصــب، توســط مصــرف 

کننــده از پاکــت خــارج شــود.(

لطفا اطمینان حاصل نمایید که آلودگی قبال وارد محیط نشده باشد. ) به بخش توجهات رجوع نمایید(

اگــر دســتگاه در هوایــی اســتفاده می شــود کــه دارای بــوی غلیــظ اســت ماننــد ســیگار، آشــپزخانه و ســایر بو های شــدید، 
ــذا بایســتی فیلتر هــای دســتگاه را  ــو ممکــن اســت تــا چندیــن هفتــه یــا چندیــن مــاه همــراه دســتگاه باشــد، ل ایــن ب

تعویــض نمــوده و پــس از آن بــرای مدتــی درب و پنجره هــا را بــاز بگذاریــد تــا هــوای محیــط تهویــه شــود.

   ممکــن اســت کلیــد ریســت را فشــار نــداده باشــید، کلیــد ترکیبــی را بــه مــدت 3 ثانیه نگــه داریــد بعد از ریســت شــدن 
دســتگاه چــراغ نشــانگر خامــوش و دســتگاه بــه طــور عــادی مجــددا شــروع بــه کار می کنــد.

    شاید درب پشتی به درستی نصب نشده باشد.

   آیا چراغ نمایش کمبود آب روشن است ؟  اگر مخزن آب خالی است به آن آب اضافه نمایید.
   ممکــن اســت صفحــه نمایشــگر رطوبــت هــوا، رطوبــت را بــاالی 60 درصــد نشــان دهــد همچنیــن در صورتــی کــه رطوبت 

هــوا بیــن 45 تــا 60 درصــد باشــد، رطوبــت کافــی بــوده و رطوبــت ســاز دســتگاه روشــن نمی شــود.

لطفــا فیلتــر HEPA  را کنتــرل نماییــد کــه کثیــف نباشــد اگــر بعــد از تمیــز کــردن و تعمیــرات  هنــوز عملکــرد دســتگاه 
بهتــر نشــده اســت فیلتــر را تعویــض نماییــد. 

فیلتر اولیه کثیف است، لطفا فیلتر را تمیز کرده و به قسمت روش های نگهداری رجوع نمایید.

کد خطا

راه حلمشکل

دستگاه روشن نمی شود

هوایی از خروجی
 خارج نمی شود

دستگاه برای مدتی کار 
کرده ولی کیفیت هوا 

بهبود نیافته است

هوا آلوده است ولی چراغ 
نمایش کیفیت هوا هنوز آبی 

یا سبز است
آلودگی هوا به سختی

 از بین می رود
جریان هوا در خروجی به 
طور آشکاری ضعیف است

فیلتر ها را تعویض نموده اید 
ولی دستگاه روشن نمی شود

عملکرد رطوبت زایی انجام 
شده است ولی مه وجود ندارد

هوای خروجی بو می دهد

صدای دستگاه
 زیاد است
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