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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 220 | دستگاه تصفیه هوای رومیزی

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	•

٢٠
6٠

Low Speed: ٢٩
Standard Speed: 4٠

High Speed: 4٥

Silent: ٥١
Middle: 6٥
Strong: ٩٠

٥٠Hz فركانس / AC٢٢٠V ولتاژ
3٠W (High Speed Mode)

٢.4
١4٧ × ٢4٠ × 336 ميليمتر

4٨CFM

مشخصات
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سایر مشخصات:
دارای فيلتر كربن اكتيو جهت جذب گازهای سمی، دودها، مواد شيميايی و دود سيگار موجود در هوا	•
 دارای المپ يو - وی )اشعه فرابنفش( جهت از بين بردن ويروس ها، قارچ ها، ميكروب ها، باكتری ها و جرم ها و ساير آالينده های هوازی 	•

  موجود در هوا
 دارای فيلتر Tio2 جهت اكسيداسيون و جذب گازهای ارگانيک فرار	•

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 پر از آب و .... 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 ضروري 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.	•
از نشستن روي دستگاه خودداري كنيد.	•
قبل از روشن كردن دستگاه سيم برق را كنترل كنيد تا در وضعيت مناسب قرار داشته باشد.	•
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.	•
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قطعات دستگاه:

عملكرد دستگاه:
پيش فيلتر قابل شستشو برای گرفتن ذرات بزرگ مثل مو، نخ و...	•
فيلتر هپا برای گرفتن ذرات با اندازه ٠.3 ميكرون مثل گرد و غبار، دود سيگار، گرده گياهان، باكتريها و قارچها	•
يون منفی برای تصفيه و ايجاد هوای با طراوت	•
ظرفيت هوا دهی 4٨	•
سرعت فن زياد، متوسط، كم	•

تنظيم كننده يون منفی

تنظيم كننده سرعت دستگاه

فيلتر هپا

پيش فيلتر

مولد يون منفی
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سیستم کنترل مكانیكی:

پيچ تنظيم سرعت دستگاه؛ Ι برای سرعت كم، Π برای سرعت متوسط، Ш برای سرعت زياد.
اگر عالمت Δ را روی ION تنظيم كنيد، مولد يون منفی هم فعال می شود.

ترتیب قرار گرفتن فیلترها:

تنظيم سرعتتنظيم يون منفی

فيلتر هپا

پيش فيلتر

فيلتر كربن اكتيو
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برای تمیز کردن فیلتر هپا از جارو برقی استفاده کنید.

 روش باز کردن و بستن دستگاه:
 برای باز كردن دستگاه مطابق شكل كمی به داخل فشار بياوريد و سپس در پوش را به سمت بيرون بكشيد. 	•

 برای بستن دستگاه مطابق شكل با دو دست آن را در محل قرار دهيد و به سمت عقب دستگاه فشار دهيد.	•
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دیاگرام نحوه عملكرد دستگاه تصفیه هوا:
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بيهقی  بلوار   . آرژانتين  ميدان   . تهران  آدرس: 
 . . پالک ٢6  انتهای خيابان چهاردهم شرقی   .
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