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از انتخاب شما متشكريم.
اين دستگاه قابليت بهبود كيفيت هواي منزل، دفتر كار و ... را داراست.

از استفاده از دستگاه تصفيه هوا، دستورالعمل را به دقت  قبل  لطفاً 
مطالعه فرماييد.
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SAP 103 | )دستگاه تصفیه هوای اتاق خواب )کوچک

مساحت پوشش دهی دستگاه )متر مربع(	•
حجم پوشش دهی دستگاه )متر مكعب(	•
 سطح صدای دستگاه )دسی بل(	•

 حجم هوادهی دستگاه )فوت مكعب در دقيقه(	•

برق مورد نياز دستگاه )ولتاژ / فركانس(	•
ماكزيمم وات مصرفی دستگاه )وات(	•
وزن دستگاه )كيلوگرم(	•
ابعاد دستگاه )طول × عرض × ارتفاع(	•
كادر	•

١٥
4٥

Standard Speed: ٢٢
High Speed: 3٥

Middle: ٢٠
Strong: 4٥

DC١٢V
٨W (High Speed Mode)

4٢٥ گرم
١٢٠ × ١4٠ × ٢٦٥ ميليمتر

3٠CFM

مشخصات
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سایر مشخصات:
فن بدون صدا    	•
سرعت فن : زياد ، كم 	•
مصرف انر ژي پايين 	•
خشبو كننده هوا 	•
نور شبانه 	•
جمع آوري انواع ذرات مثل كپكهاي، قارچها، ويروسها، گرده گياهان حساسيت زا مثل صنوبر، دود، موي ريز حيوانات،  دوده، گرد و غبار و ذرات 	•

  ريز شن   
پيش فيلتر قابل شستشو 	•
ESP )جاذب گرد و غبار(	•
•	Tio2 فيلتر + UV المپ
مولد يون منفی	•

نكات ضروری:
دستگاه را روي سطح صاف قرار دهيد و از واژگون كردن آن خودداري كنيد.	•
از ريختن آب روي دستگاه خودداري كنيد . از قراردادن گلدان كه حاوي آب هستند روي دستگاه اجتناب كنيد.	•
از دستگاه در محلي كه احتمال نشت گاز وجود دارد استفاده نكنيد.	•
دستگاه را دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگه داري كنيد.	•
 در مكانهاي بسته از اين دستگاه استفاده كنيد.	•

نكات ضروری استفاده از دستگاه:
از ورود و خروج هوا به دستگاه جلوگيري نكنيد.	•
دستگاه را دور از وسايل گرمايي قرار دهيد.	•
از باز كردن دستگاه توسط افراد غير متخصص جلوگيري كنيد.	•
در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طوالني آن را از برق بكشيد.	•
زمانيكه دستگاه روشن است از جابجا كردن آن كار خودداري كنيد.	•
قبل از تميز و تعويض فيلترها حتماً دستگاه را از برق بكشيد.	•
قبل از باز كردن دستگاه آن را خاموش و 3 دقيقه صبر كنيد و سپس دستگاه را باز كنيد.	•
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قبل از روشن كردن دستگاه سيم برق را كنترل كنيد تا در وضعيت مناسب قرار داشته باشد.	•
از نشستن روي دستگاه خودداري كنيد.	•
هرگز از دستگاه بدون فيلتر و يا با فيلتر خراب استفاده نكنيد.	•
اشعه UV كه ناشي از المپ UV است ممكن است باعث آسيب جدي به چشم و نابينايي شود، از تابش مستقيم آن به چشم خودداری كنيد.	•

عملكرد دستگاه:

١. پيش فيلتر
٢. ESP با استفاده از خاصيت الكتروستاتيكي )الكتريسيته ساكن( ذرات بزرگتر از ٠.١ ميكرون، داراي بار الكتريكي و جذب مي شوند مثاًل براي 

   جلوگيري از انتقال ذرات فلزات سنگين مثل كادميم كه باعث ايجاد سرطان مي شوند و همچنين در از بين بردن باكتريها و بيماريهاي عفوني 
   موثر است.

كنترل پنل

جاذب گرد و خاک
مولد يون منفی

UV المپ

Tio2 فيلتر فتوكاتاليست

فيلتر كربن اكتيو

پيش فيلتر
ESP

خوشبو كننده هوا
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3. فيلتر كربن اكتيو: شامل شبكه اي متخلل در اندازه مولوكولي اين خلل و فرج به شدت جاذب بوها، گازها مثل فرمالدهيد، بنزن، آمونياک، 
    تركيبات آلی فرار (VOC) و آالينده هاي مايع هستند.

4. فيلتر فوتوكاتاليست Tio2: خاصيت اكسيداسيون فوتو كاتاليتيك در هنگام تابش اشعه UV به فيلتر پوشيده شده از Tio2 رخ مي دهد.   
   Tio2 همان دي اكسيد تيتانيوم است در اين فرايند راديكالهاي هيدروكسيل و يونهاي اكسيد توليد مي شوند كه به شدت واكنش پذير 

   هستند و با عناصر ديگر موجود در هوا واكنش مي دهند مثل باكتريها و VOC )تركيبات آلی فرار ( اين تركيبات شامل آالينده هاي مضري 
   هستند مانند: فرمالدهيد، آمونيا و آالينده هاي ديگري كه از لوازم و اثاثيه منزل متصاعد مي شوند.

Power, UV, Static / Ion, Mode :٥. كنترل پنل شامل كليدهای
٦. مولد يون منفی: با ايجاد يونهای منفی باعث تازگی و طراوت هوا می شود.

7. المپ UV: اشعه ماورائ بنفش با طول موج ٢٥4 نانومتر داراي انرژي كافي براي از بين بردن ميكرو ارگانيسمهايي مثل جرمها، ويروسها، 
   باكتريها، قارچها و ... است.

:LCD کنترل پنل و نمایشگر

دستگاه را به برق متصل كنيد.	•
كليد POWER  را بزنيد.	•
در ابتدا كه دستگاه روشن مي شود با سرعت زياد شروع به كار می كند، برای انتخاب سرعت )كم يا زياد(، كليد MODE را بزنيد.	•
در ابتدا شروع به كار دستگاه، المپ UV فعال است. كليد UV را بزنيد و گزينه خاموش يا روشن را انتخاب كنيد. 	•
در ابتدا شروع به كار دستگاه، مولد يون منفي فعال است. كليد STATIC/ION  را بزنيد و گزينه روشن يا خاموش را انتخاب كنيد.	•
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روش راه اندازي و استفاده از دستگاه:
١. باز کردن دستگاه: قسمت بااليي را به سمت بيرون بكشيد و مطابق شكل آن را باز كنيد.

٢. باز کردن ESP: مطابق شكل فيلتر كربن، فيلتر فتو كاتاليست Tio2 و ESP را در آوريد.
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3. تمیز کردن فیلتر: پيش فيلتر را درآوريد با استفاده از آب تميز آن را بشوييد و يا با تكان دادن گردو غبار آن را بگيريد.

4. تمیز کردن جاذب گرد و غبار: با اسپري صابون را به سطح آن بپاشيد و چند دقيقه صبر كنيد. سپس با آب داغ بشوييد و پس از شستشو 
آن را خشك كنيد.

٥. تعویض المپ UV: قسمت مياني المپ را با دست لمس نكنيد زيرا چربي و اثر انگشتان دست راندمان المپ را كاهش مي دهد.
    روش بیرون آوردن و قرار دادن المپ UV: دستگاه را از برق بكشيد سپس فيلترها را خارج كنيد و صبر كنيد تا المپ خنك شود. براي 

   خنك شدن المپ UV ١٥ دقيقه زمان الزم است. دو سر المپ را با دست نگه داريد و آن را در آوريد.
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قرار دادن المپ UV: دو سر المپ را نگه داريد،  قسمت مسي المپ را در محل آن قرار دهيد، سپس فيلتر فتوكاتاليست Tio2، كربن اكتيو، 
ESP و ... را ببنديد.

٦. خوشبو کننده هوا: براي بيرون آوردن مطابق شكل عمل كنيد و خشبو كننده را روي اسفنج قرار دهيد.
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7. نحوه قرار گرفتن فیلترها از پایین تا باال: فيلتر فتوكاتاليست، فيلتر كربن، جاذب گرد و غبار، ESP، پيش فيلتر.

٨. بستن دستگاه: مطابق شكل ابتدا قسمت پايين را قرار دهيد و سپس قسمت باال.

 
 

 

جاذب گرد و خاک

Tio2 فيلتر فتوكاتاليست
فيلتر كربن اكتيو

ESP
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بيهقی  بلوار   . آرژانتين  ميدان   . تهران  آدرس: 
 . . پالک ٢٦  انتهای خيابان چهاردهم شرقی   .
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