دفترچه راهنمای فارسی
دستگاه تصفیه هوا
هايتك

مدل HI – AP800

 مش صا

فنی دستگاه :

 فیلتر اسیون  5مرحله ای هوا شامل فیلتر اولیه  ،فیلتر کربنی  ،فیلتر هپا  ،المپUV
یونیزه کننده
 میزان تصویه هوا  351 :متر مکعب در ساعت
 دارای  1درجه تنظیم سرعت و تایمر  1زمانه (  4 ،2و  8ساعت )
 از بین برنده ذرات معلق ،گرد وغبار و مواد آلرژی زای موجود در هوا تا %77/79
 از بین برنده باکتری ،ویروس ،جرم ،بوی بد و بوی سیگار ،ذرات تولید شده توسط
موی بدن ،حیوانات خانگی و گازهای سمی موجود در هوا.
 دارای موتور ژاپنی کم صدا
 متراژ تحت پوشش  35 :متر مربع
 اندازه ( :ارتفاع)(*108عرض)(*395طول) 295میلی متر
 توان مصرفی 60W :
طول موج المپ  254 :UVنانو متر
طول عمر المپ  20000 :UVساعت

 ا ای دستگاه :
قاب جلو

صفحه کلید
خروج هوا

فیلتر  1در3
(فیلتر اولیه ،
کربنی و هپا)

المپ UV
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بدنه اصلی

سی ت تصويه هوا :
فیلتر اولیه  :جذب کردن خاک و ذرات آلرژی زا
فیلتر کربنی  :از بین برنده انواع گازهای سمی موجود در هوا ( فرمالدئید  ،بنزین و ) ...
فیلتر هپا  :جذب کننده خاک  ،دود  ،بوی بد  ،گردوغبار و ذرات آلرژی زا
المپ  : UVاز بین برنده ذرات بسیار ریز از قبیل جرم  ،ویروس  ،باکتری  ،قارچ و ...
یون  :کمک به کیفیت هوا با تولید یون منفی  ،با تولید یون منفی هوا تازه تر شده و به شما حس
هوای جنگل یا کنار آبشار را می دهد .

نحوه راه اندا ی دستگاه:
قبل از شروع به کار با دستگاه :
 – 3دستگاه را به آرامی از درون جعبه خود بیرون آورده
 – 2محل صاف و مناسبی را برای قراردادن دستگاه روی آن انتخاب کنید .
برای گردش هوای بهتر  ،ترجیحأ دستگاه را حداقل  10سانتی متر با فاصله از دیوارهای
اطراف قرار دهید.
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 – 1دستگاه را توسط سیم برق آن به سوکت برق متصل کنید .
نکته مهم  :هنگام جابجایی دستگاه حتمأ از دستگیره واقع در پشت دستگاه آن را بلند کنید .

تایمر

المپ  / UVیونیزه کننده

تنظیم سرعت

دکمه روشن /
خاموش

نحوه ار رد دستگاه:
 – 3دکمه روشن  /خاموش :
دکمه را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
 – 2دکمه سرعت :
دستگاه دارای  1درجه تنظیم سرعت می باشد  ( .کم  ، I :متوسط  ، II :زیاد  ) III :با هر
بار فشردن این دکمه می توانید سرعت خروج هوا را تغییر دهید.
 – 1دکمه المپ  / UVیونیزه کننده :
با فشردن ابن دکمه می توانید قابلیت های المپ  UVو یونیزه کننده را روشن و خاموش
کنید.
 – 4دکمه تایمر :
با فشردن این دکمه می توانید مدت کارکرد دستگاه بطور خودکار را از بین  2و  4و 8
ساعت تغییر دهید .پس از اتمام هر یک از این زمان ها دستگاه بطور خودکار خاموش می
شود.
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استفاده:اری و ت وي
نحوهنحوه ايگ
 

فی تر:

هنگامی که چراغ  Filter Resetشروع به چشمک زدن می کند  ،زمان تعویض فیلتر شما
رسیده است .پس از تعویض فیلتر و جاگذاری فیلتر جدید دکمه روشن  /خاموش را به مدت 5
ثانیه نگه دارید تا چراغ تعویض فیلتر خاموش شود  .مدت زمان استفاده از هر فیلتر حدود 6
ماه می باشد.

 – 3قاب جلوی دستگاه را ( از باالی آن ) دربیاورید.
 – 2با کشیدن دو نوار واقع در طرفین فیلتر  ،آن را در بیاورید.
 – 1فیلتر جدید را با توجه به نوارهای طرفین بطور صحیح درون دستگاه قرار دهید.
 – 4فیلتر اولیه ره به فیلتر  1در 3جدیدی که درون دستگاه قرار دارد بچسبانید.
 – 5قاب جلوی دستگاه را سرجای آن قرار دهید.
 – 6دکمه روشن  /خاموش را به مدت  5ثانیه نگه دارید تا چراغ تعویض فیلتر خاموش شود.

4

تمی رد دستگاه و نگ داری ا فی ترها:
دستگاه خود را حداقل یکبار در ماه تمیز کنید .همچنین فیلتر اولیه نیز یکبار در ماه نیاز به
تمیز شدن دارد .
فیلترهـــــــــــــا :
فیلتر ترکیبی  1در 3را هر چند وقت یکبار بوسیله یک برس تمیز کنید .

فیلتر ترکیبی
 1در 3

تـــــــوجه  :فقط فیلتراولیه اضافه قابل شست و شو بوسیله آب می باشد .پس از تمیز کردن و
قبل از نصب مجدد آن از خشک بودن آن مطمئن شوید.
فیلتر ترکیبی  1در 3یک فیلتر حساب می شود .سه الیه شامل فیلتر اولیه  ،فیلتر کربنی و
فیلتر هپا می باشد.
المـپ : UV
تــــــــوجه  :هنگامی که المپ  UVروشن است ،به آن نگاه نکنید .
با یک دستمال خشک و تمیز آن را تمیز کنید.
تـــــــوجه  :هیچ شی ء یا انگشت خود را هرگز درون این قسمت فرو نکنید و همینطور از
هیچگونه شوینده ،الکل یا تینر برای تمیز کردن این قسمت استفاده نکنید.
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Hi-tec Medical Equipments INC.
«شر ت فاره نماينده محصولا هايتك انادا در ايرا »
برای دسترسی به اط اعا بیشتر و ساير محصولا

.
هايتك به سايت های ير مرا ه نمائید.
www.hiteciran.com
www.hitec-med.ca
محصولا هايتك با گارانتی م تبر شر ت فاره

