®
ﺗﻨﻔـﺲ ﺯﻧـﺪﮔﻰ ﺍﺳـﺖ ،ﺳـﺎﻟـﻢ ﺯﻧـﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴـﺪ.

از انتخاب شما متشكريم.
اين دستگاه قابليت بهبود كيفيت هواي منزل ،دفتر كار و  ...را داراست.
لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تصفيه هوا ،دستورالعمل را به دقت
مطالعه فرماييد.

دستگاه تصفیه هوای ایستاده

| SAP 212

مشخصات
•مساحت پوششدهی دستگاه (مترمربع)
•حجم پوششدهی دستگاه (مترمکعب)
•سطح صدای دستگاه (دسیبل)

•حجم هوادهی دستگاه (فوتمکعب در دقیقه)
•برق مورد نیاز دستگاه (ولتاژ  /فرکانس)
•ماکزیمم وات مصرفی دستگاه (وات)
•وزن دستگاه (کیلوگرم)
•ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)
•کادر
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٦٠
180
Low Speed: ٢٩
Standard Speed: 39
High Speed: ٤٨.٥
٤٥
٧٥
Strong: ١١٤
ولتاژ  / AC٢٢٠Vفرکانس ٥٠Hz
)54W (High Speed Mode
٥.١
 ٧٠٠ × ٣٠٠ × ١٠٤میلیمتر
١٠٥CFM
Silent:

Middle:

دستگاه تصفیه هوای ایستاده

SAP 212
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دستگاه تصفیه هوای ایستاده

سایر مشخصات:
•در صورت باز شدن دستگاه به طور اتوماتيك خاموش مي شود.
•صفحه  LCDديجيتال با نمايشگر وضعيت و كيفيت هوا
•قابليت تنظيم زمان برای  1ساعت 2 ،ساعت 4 ،ساعت 6 ،ساعت و  8ساعت.
•تنظيم سرعت دستگاه :اتوماتيك ،زياد ،متوسط ،كم
•سنسور تشخيص کيفيت هوا که متناسب با وضعيت و کيفيت هوا ،سرعت دستگاه به طور اتوماتيك تغيير مي كند و به تبعيت از آن المپ LED
تغيير رنگ مي دهد ،آبي كيفيت هواي خوب ،و دستگاه با سرعت كم كار مي كند رنگ سبز كيفيت هواي بد كه دستگاه با سرعت متوسط كار
مي كند ،قرمز كيفيت هواي خيلي بد و آلوده كه دستگاه با سرعت زياد كار مي كند.
•هشدار دهنده براي ياد آوري زمان تميز يا تعويض كردن فيلتر هپا
•ريموت كنترل
•فيلتر هپا  ٩٩.٩٧درصد
• + UVفيلتر Tio2
•توليد بيش از  3ميليون يون منفي

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.
•در فضاي بسته استفاده شود و از قرار دادن دستگاه در جايي كه احتمال نشت گاز و بنزين وجود دارد خودداري كنيد.
•از ورود و خروج هوا به دستگاه جلوگيري نكنيد.
•دستگاه را دور از وسائل گرمايي نگه داريد.
•در صورت عدم استفاده به مدت طوالني دستگاه را از برق بكشيد.
•از جا بجا كردن يا باز كردن دستگاه در هنگام كار كردن خودداري كنيد.
•در هنگام تميز كردن يا تعويض فيلترها دستگاه را از برق بكشيد.
•از نشستن روي دستگاه اجتناب كنيد.
•دقت كنيد كه سيم برق در وضعيت مناسب قرار گرفته باشد.
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دستگاه تصفیه هوای ایستاده

SAP 212

قطعات دستگاه:

عملکرد دستگاه:
•پيش فيلتر براي گرفتن ذرات بزرگ مثل مو ،آشغال ،نخ و  ...مي باشد و همچنين به افزايش طول عمر فيلتر هپا كمك مي كند.
•فيلتر هپا در از بين بردن ذرات  0.3ميكرومترشامل گرد و غبار ،دود ،باكتريها ،گرده گياهان ،ذرات منتشر شده در هوا موثر است.
• + UVفيلتر  Tio2براي از بين بردن باكتريها
•مولد يون منفي براي توليد يون منفي و ايجاد طراوت در هوا
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دستگاه تصفیه هوای ایستاده

کنترل پنل:

روش استفاده:
 .1دستگاه را به برق بزنيد .صداي تيك مي شنويد ،در اين حالت دستگاه  STAND BYاست.
 .2كليد  POWERرا بزنيد .دستگاه با سرعت متوسط و در حالتی که  UVو  IONفعال هستند ،شروع به كار می کند.
 .3براي انتخاب سرعت دستگاه كليد  SPEEDرا بزنيد .سرعت كم ،متوسط زياد و اتوماتيك با هر بار فشار دادن كليد انتخاب مي شوند.
 .4كليد  UVو  IONرا براي روشن يا خاموش كردن هر كدام از آنها بزنيد.
 .5در صورتيكه كليد  AUTOرا بزنيد ،سنسور ذرات فعال خواهد شد و به طور اتوماتيك سرعت دستگاه بر حسب كيفيت هوا تغيير خواهد كرد
و به تبعيت از آن المپ  LEDتغيير رنگ خواهد داد.
 .6كليد  TIMERرا بزنيد و زماني را كه مي خواهيد دستگاه كار كند انتخاب كنيد.
 LCD .7زمان تميز يا تعويض كردن فيلتر را به شما ياد آوري مي كند به اين ترتيب بعد از تغيير و يا تعويض فيلتر ،دستگاه را روشن كنيد و با
استفاده از يك سنجاق كوچك كليد  RESETرا بزنيد تا زمان به حالت صفر برگردد.

راه اندازی و نگهداری:
 .1براي تميز كردن دستگاه از يك پارچه نرم و تميز استفاده كنيد و از استفاده از الكل ،گازوئيل ،بنزين و  ...خودداري كنيد.
 .2تميز يا تعويض كردن فيلتر هپا
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SAP 212

دستوررالعمل زير در آوردن فيلتر هپا را نشان می دهد:
 .1دکمه را مطابق شکل فشار دهيد.
 .2در پوش را به سمت بيرون بكشيد.
 .3آن را بلند كنيد.
 .4فيلترهاي هپا ( 2عدد ،يكي در باال و یکی در پايين) را يكي يكي بيرون بياوريد.
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دستگاه تصفیه هوای ایستاده

برای تمیز کردن فیلتر هپا از جارو برقی استفاده کنید.

دیاگرام نحوه عملکرد دستگاه تصفیه هوا:

| 9

شرکت تهویه سام

دستگاه تصفیه هوای ایستاده

SAP 212

معايب و راه حل ها:
عیب
دستگاه كار نمي كند.
دستگاه بو ايجاد می کند.

علت
به برق متصل نشده و يا در پوش عقب آن باز است يا
به خوبی بسته نشده است.

راه حل
از اتصال صحيح آن به برق مطمئن شويد .در پوش را
خوب ببنديد.

فيلتر هپا به موقع تعويض نشده است.

فيلتر هپا را تميز يا تعويض كنيد.
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