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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 232 | دستگاه تصفیه هوای پالسما

مشخصات
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	•

4٠
١٢٠

Low Speed: ٢٨
Standard Speed: 39

High Speed: 4٥

Silent: ٨٥
Middle: ١٢٧
Strong: ١9٥

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

٥.3
43٥ × ١٧٥ × 4١٠ ميليمتر

١٠٥CFM
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سایر مشخصات:
دارای پيش فيلتر قابل شستشو	•
دارای فيلتر هپا	•
دارای فيلتر كربن	•
•	Tio2 فيلتر + UV دارای المپ
دارای مولد يون منفي	•
•	CADR: ١٠٥
 سرعت فن: كم، متوسط، زياد	•

نكات ضروری:
دستگاه را روي سطح صاف قرار دهيد.	•
از ريختن آب روي دستگاه خودداري كنيد . از قراردادن گلدان كه حاوي آب هستند روي دستگاه اجتناب كنيد.	•
دستگاه را دور از محلی كه احتمال نشت گاز و بنزين وجود دارد قرار دهيد.	•
 اين دستگاه مخصوص استفاده در مكانهاي بسته می باشد و از قرار دادن آن زير نور مستقيم خورشيد و يا زير باران خودداري كنيد.	•

نكات ضروري مربوط به استفاده از دستگاه:
از ورود و خروج هواي دستگاه جلوگيري نكنيد.	•
از اين دستگاه در ولتاژ AC٢٢٠V استفاده كنيد.	•
از قراردادن دستگاه نزديك وسائل گرمايي خودداري كنيد.	•
در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طوالني آن را از برق بكشيد.	•
هنگام روشن بودن دستگاه آن را باز نكنيد.	•
قبل از تعويض فيلترها حتمٌاً دستگاه را خاموش كنيد.	•
قبل از باز كردن دستگاه آن را خاموش و 3 دقيقه صبر كنيد سپس دستگاه را باز كنيد.	•
از نشستن روي دستگاه خودداري كنيد.	•
سيم برق را در شرايط مناسب نگه داريد.	•
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قطعات دستگاه:

عملكرد دستگاه:
پيش فيلتر قابل شستشو براي گرفتن ذرات بزرگ مثل مو، آشغال، نخ و ... مي باشد.	•
فيلتر هپا در از بين بردن ذرات ٠.3 ميكرومترشامل گرد و غبار، دود، باكتريها، گرده گياهان، ذرات منتشر شده در هوا موثر است.	•
فيلتر كربن براي جذب بوها و گازهاي سمي	•
المپ UV + فيلتر Tio2 براي از بين بردن باكتريها	•
مولد يون منفي براي توليد يون منفي و ايجاد طراوت در هوا	•
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کنترل پنل:

روش استفاده:
١. برای روشن و خاموش كردن دستگاه Power را فشار دهيد.

٢. دستگاه با سرعت متوسط و در حالتی كه UV و ION فعال هستند، شروع به كار می كند.
3. كليد Speed را بزنيد سرعت دستگاه زياد مي شود )قرمز(، سرعت متوسط )سبز(، و سرعت كم )زرد(.

4. كليد Timer را فشار دهيد. زمان دستگاه براي ٢ ساعت، 4 ساعت و ٨ ساعت قابل تنظيم است كه پس از پايان اين زمان دستگاه به طور 
اتوماتيك خاموش می شود.
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 راه اندازی و نگهداری:
١. براي تميز كردن دستگاه از يك پارچه نرم و تميز استفاده كنيد و از استفاده از الكل، گازوئيل، بنزين و ... خودداري كنيد.

٢. فيلتر هپا نياز به تعويض يا تميز كردن دارد. به اين منظور مطابق دستورالعمل رفتار كنيد.
b: باال بياوريد    a: عقب بكشيد  

   دو طرف كيس را نگه داريد و بكشيد (A) آن را باال بياوريد (B) سپس فيلتر را تميز يا تعويض كنيد.

3. تميز يا تعويض كردن فيلتر: 
    فيلتر را صحيح نصب كنيد. سمت مشكي پيش فيلتر بايد به طرف يرون باشد.
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4. فيلترها را در جاي خود قرار دهيد و كيسه را ببنديد.

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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