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محتويات العبوة

 جهاز تنقية الهواء باألشعة فوق البنفسجية ذات 

الطول املوجي C )قطعة واحدة(
دليل البدء الرسيع )قطعة واحدة(

مالحظة: أزِل املرشحات من الحقائب البالستيكية قبل استخدامها للمرة األوىل.

إرشادات السالمة

يرجى قراءة كل النصائح والتحذيرات الواردة أدناه قبل استخدام جهاز تنقية الهواء.

• استخدم فقط كام هو موضح يف دليل املستخدم.	

• ال تسمح لألطفال أو األشخاص الذين يعانون ضعًفا يف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية بتشغيل الوحدة دون إرشاف من شخص بالغ.	

• م فقط لالستخدام مع مقبس تيار بقوة 220-240 فولت وتردد 50 هرتز.	 الجهاز مصمَّ

• استخدم الجهاز يف األماكن املغلقة فقط.	

• ال تقم بتشغيل الوحدة إال بعد اكتامل تجميعها.	

• ال تلمس الوحدة مطلًقا بيدين مبللتني أو تسمح مبالمسة الجهاز للامء.	

• أوقف تشغيل كافة عنارص التحكم قبل فصل مصدر الطاقة.	

• افصل الوحدة دامئًا عن مصدر الطاقة قبل نقل الوحدة أو تنظيفها، وعندما ال تكون الوحدة قيد االستخدام.	

• أمسك القابس دامئًا وال تسحب السلك أبًدا عند إزالة قابس الطاقة.	

• ال يحل جهاز تنقية الهواء هذا محل التهوية املناسبة أو املكنسة الكهربائية العادية أو الشفاط أو املروحة يف أثناء الطهي.	

• اترك مسافة 20 سم عىل األقل خلف الوحدة وعىل جانبيها واترك مسافة 30 سم عىل األقل فوق الوحدة.	

• عندما تكون الوحدة قيد التشغيل، يُرجى وضعها عىل بُعد مرتين عىل األقل من املعدات التي تصدر موجات كهربائية مثل: أجهزة التلفزيون والراديو والساعات ملنع حدوث التداخل الكهربايئ.	

• ال تستخدم الوحدة يف الحاممات أو املطابخ أو املناطق الرطبة أو بالقرب من املدافئ أو تضعها بالقرب من املنتجات القابلة لالشتعال أو القابلة لالحرتاق، إذ قد يؤدي ذلك إىل صدمة كهربائية أو خطر 	

نشوب حريق.

• ال تنظف الوحدة باملاء أو بأي سائل آخر مبا يف ذلك املنتجات القابلة لالشتعال.	

• ال تقم أبًدا بتشغيل الوحدة إذا بدا أن القابس أو السلك تالف. واتصل باملوزع املعتمد أو املوظفني املؤهلني عىل الفور لفحصه وإصالحه.	

• ال تدخل أصابعك أو أي أشياء غريبة يف مدخل الهواء أو مخرج الهواء، وال تسدها عن طريق وضع أشياء يف مخرج الهواء أو أمام مدخل الهواء.	

• ال تضع أي يشء فوق الوحدة وال تجلس عليها.	

• ال تضع الوحدة أسفل مكيف الهواء مبارشة، فقد يتساقط املاء املُكثَف عىل الوحدة.	

• ال تقم بتشغيل هذه الوحدة عند استخدام مواد طاردة للحرشات )بخاخ أيروسول( يف األماكن املغلقة أو يف أماكن تحتوي عىل بقايا زيتية أو بخور مشتعل أو أبخرة كيميائية.	

• ال تستخدم الوحدة يف غرفة بها تغريات كبرية يف درجة الحرارة، إذ قد يؤدي ذلك إىل حدوث تكثف داخل الوحدة.	



2

مخطط املنتج
لوحة التحكم

املقبض

فوق  األشعة  ملبة 

البنفسجية

مخرج الهواء

سلك الطاقة

مرشح الكربون
مرشح أويل + مرشح جسيامت الهواء عالية 

)HEPA( الكفاءة

اللوحة األمامية

املواصفات

CS-EB350Aالطراز

220-240 فولت~ 50 هرتز;60 هرتزالجهد

50 هرتز:80 وات;60 هرتز:110 واتتصنيف الطاقة

حتى 42 مرتًا مربًعانطاق التغطية

66 ديسيبل )كحد أقىص(مستوى الضوضاء

)CADR( معدل تسليم الهواء النقي)350 م³/س )206 أقدام مكعبة يف الدقيقة

2000 ساعةمدة استخدام املرشح

6,88 كجمالوزن

374 )العرض( × 215 )العمق( × 594 )االرتفاع( مماألبعاد

نظام التنقية

الهواء امللوثالهواء النظيف

1 2 3 4
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املرشح األويل القابل للتنظيف. 1
يلتقط الجسيامت الكبرية مثل شعر اإلنسان ووبر الحيوانات األليفة وجزيئات الغبار. كام يساعد عىل إطالة مدة استخدام مرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA( ومرشحات الكربون النشط.

مرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA( األصيل. 2
يحبس ما يصل إىل 95% من مسببات الحساسية وامللوثات املحمولة جًوا التي يصل حجمها إىل 0,3 ميكرون. وتشمل مسببات الحساسية هذه الغبار املدمر للرئة واألبواغ العفنة واألبواغ النباتية ووبر 

الحيوانات األليفة وحبوب اللقاح.

مرشح الكربون النشط. 3
يعادل الروائح واملركبات العضوية املتطايرة )VOC( مثل الفورمالدهايد والبنزين، وكذلك األدخنة الضارة األخرى املنبعثة من املنتجات املنزلية.

األشعة فوق البنفسجية ذات الطول املوجي C  )254 نانومرت(. 4
تعمل عىل تثبيط امليكروبات مثل الجراثيم والفريوسات والفطريات والبكترييا.

مؤرش جودة الهواء

املواد الجسيمية الدقيقة

)PM2.5(

رطوبة الهواء النسبية بالنسبة املئوية درجة الحرارة بالدرجة املئوية

تشري الشاشة الرقمية يف مقدمة جهاز تنقية الهواء إىل جودة الهواء الحالية من خالل قياس مستوى املواد الجسيمية الدقيقة )PM2.5( والرطوبة النسبية يف األماكن املغلقة ودرجة الحرارة يف األماكن املغلقة.

)PM2.5( املواد الجسيمية الدقيقة

تشري PM2.5 إىل املواد الجسيمية الجوية )PM( التي يقل قطرها عن 2,5 مايكرومرت، أي يبلغ حوايل 3% من قطر شعرة اإلنسان. وميكن أن تنتج هذه املواد الجسيمية عن مصادر مختلفة يف األماكن املغلقة 

مثل: املواد الكيميائية يف مستلزمات التنظيف ومنتجات البناء واألثاث والسجاد والعفن والبكترييا وعث الغبار وحتى من الطبخ. وقد أظهرت الدراسات أن استنشاق كمية كبرية للغاية من املواد الجسيمية 

الدقيقة ميكن أن يتسبب يف مشاكل صحية ويثري األمراض املزمنة أو يؤدي إىل تفاقمها مثل: الربو واألزمات القلبية والتهاب الشعب الهوائية وغري ذلك من مشاكل الجهاز التنفيس.

أصبحت املواد الجسيمية PM2.5 أحد امللوثات الرئيسية التي ترصدها السلطات الصحية عن كثب يف جميع أنحاء العامل، وذلك بسبب اآلثار الضارة العديدة التي قد تلحقها الجسيامت الدقيقة بعدد كبري 

من األشخاص. يوفر الجدول أدناه مؤرًشا تقريبيًا إىل مستويات املواد الجسيمية PM2.5 الضارة:

جودة الهواء يف األماكن املغلقةميكروجرام/م³

جيدة75> 

متوسطة76-150 

سيئة151< 
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زر

رسعة املروحة

زر 

املؤقت

زر 

األشعة فوق 

البنفسجية

زر

التشغيل/إيقاف التشغيل

زر

إعادة ضبط املرشحات

التأمني ضد األطفال
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إرشادات التشغيل

مالحظة: أزِل املرشحات من الحقائب البالستيكية قبل استخدامها للمرة األوىل.

قم بتوصيل الوحدة مبقبس كهربايئ مناسب.. 1

اضغط عىل زر التشغيل لتشغيل الوحدة.. 2

قم بتغيري إعدادات املؤقت أو رسعة املروحة أو األشعة فوق البنفسجية إذا رغبت يف ذلك )راجع وصف لوحة التحكم(.. 3

اضغط عىل زر التشغيل إليقاف تشغيل الوحدة.. 4

عندما ال تكون الوحدة قيد االستخدام، قم بإيقاف تشغيلها وافصلها عن املقبس الكهربايئ.

التنظيف والصيانة

تنظيف الوحدة

• افصل دامئًا مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة.	

• ال تضع الوحدة يف املاء أو تستخدم املاء لغسلها مبارشة.	

• ال تستخدم الكحول أو الزيت أو البنزين أو أي منظف مسبب للتآكل أو قابل لالشتعال لتنظيف الوحدة.	

• استخدم قطعة قامش ناعمة مع منظف مخفف لتنظيف الوحدة، وتأكد من جفاف الوحدة متاًما بعد التنظيف.	

• نظِّف السطحني الداخيل والخارجي بانتظام ملنع تجمع الغبار.	

• للقيام بصيانة املرشحات أو استبدالها، راجع إرشادات استبدال املرشحات.	

إرشادات التخزين

يف حالة عدم استخدام الوحدة لفرتة طويلة، يرجى وضعها يف العبوة وتخزينها بشكل صحيح بعيًدا عن الرطوبة وأشعة الشمس املبارشة:

• افصل مصدر الطاقة الخاص بالوحدة.	

• نظِّف املرشح األويل.	

• استخدم قطعة قامش ناعمة لتنظيف مدخل الهواء ومخرج الهواء.	

تنبيه

قد يضمن االستخدام الصحيح والصيانة املنتظمة التشغيل الفعال وإطالة مدة استخدام الوحدة. ال تحاول إصالح أي وظائف كهربائية أو ميكانيكية أو تعديلها يف هذه الوحدة. يجب إجراء جميع أعامل 

الصيانة بواسطة الفنيني املؤهلني فقط.

استبدال املرشحات
مؤرش استبدال املرشحات

سيومض ضوء زر "إعادة ضبط املرشحات" يف أثناء التشغيل، وذلك بعد 2000 ساعة من االستخدام. يشري ذلك إىل رضورة استبدال املرشحات يف جهاز تنقية الهواء.

استبدل املرشحات وفًقا لإلرشادات الواردة أدناه. وبعد ذلك، اضغط عىل زر إعادة ضبط املرشحات إلعادة ضبط مؤقت استبدال املرشحات املضمن.

إرشادات استبدال املرشحات

يأيت جهاز تنقية الهواء مزّوًدا مبرشحات داخلية مثبتة، لكن عليك إزالة املرشحات من األغلفة البالستيكية قبل استخدام جهاز تنقية الهواء للمرة األوىل.

وعندما تستبدلها مبرشحات جديدة، أزِل كل مواد التغليف وضع املرشحات يف الوحدة كام هو موضح أدناه.

• ضع الوحدة مقابل الحائط ملزيد من الثبات عند إزالة املرشحات أو إدخالها.	

• تأكد من إدخال املرشحات بالرتتيب والوضع الصحيحني.	
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الخطوة 1.

أمسك الجزء العلوي من اللوحة األمامية واسحبه لألمام إلزالته من جهاز تنقية الهواء.

الخطوة 2.

أزِل كل مواد التغليف من املرشح األويل ومرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA( ومرشح الكربون.

الخطوة 3.

ضع مرشح الكربون يف جهاز تنقية الهواء بحيث يكون اتجاه العالمة نحوك.

الخطوة 4.

ضع املرشح األويل ومرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA( يف جهاز تنقية الهواء بحيث يكون اتجاه العالمة نحوك.

ب

أ

الخطوة 5.

أعد تركيب اللوحة األمامية عن طريق تثبيت اللوحة أسفل جهاز تنقية الهواء أوالً )أ(. بعد ذلك، ادفع الجزء العلوي من اللوحة برفق 

نحو هيكل جهاز تنقية الهواء )ب( لتثبيته يف مكانه.
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صيانة املرشح األويل

• نظِّف املرشح األويل بانتظام للحفاظ عىل فعالية أداء جهاز تنقية الهواء.	

• ميكن إزالة الغبار من املرشح األويل برفق باستخدام األدوات اليدوية امللحقة )دون فرش دوارة(.	

• ال تستخدم أي محاليل أو فرش أو أجسام حادة لتنظيف املرشح األويل، إذ قد يؤدي ذلك إىل إلحاق الرضر باملرشح.	

صيانة مرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA(/مرشح الكربون النشط

• ال ميكن غسل مرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA(/مرشح الكربون النشط.	

• ميكن استخدام املكنسة الكهربائية لتنظيف مرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA( برفق بشكل دوري.	

• استبدلهام مبرشحات جديدة عندما ييضء مؤرش استبدال املرشحات.	

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

الحلالسبب املحتملاملشكلة

الوحدة ال تعمل

قم بتوصيل كابل الطاقةكابل الطاقة غري متصل

قم بتوصيل كابل الطاقة بشكل صحيحكابل الطاقة غري موصل بشكل صحيح

أعد تركيب الغطاء األماميمل يتم تركيب الغطاء األمامي بشكل صحيح

ضوضاء عالية

أزل مواد تغليف املرشحاتاملرشحات مغلفة

)راجع إرشادات استبدال املرشحات(

نظِّف املرشح األويلكمية كبرية من الغبار عىل املرشح األويل

مرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA( ومرشح الكربون 

النشط متسخان

استبدل مرشح جسيامت الهواء عالية الكفاءة )HEPA( ومرشح 

الكربون النشط

ضوضاء غري طبيعية
اتصل مبركز خدمة العمالءتوجد أجزاء مفككة داخل الوحدة

املحرك معطل

اتصل مبركز خدمة العمالءفشل التحكم يف الدارة الكهربائية للمنتجأضواء املؤرشات ال تعمل

ضوء مؤرش األشعة فوق البنفسجية ذات الطول املوجي C مطفأ

C إيقاف تشغيل األشعة فوق البنفسجية ذات الطول املوجيC اضغط عىل زر األشعة فوق البنفسجية ذات الطول املوجي

الطول املوجي C معطلة أو يجب  البنفسجية ذات  األشعة فوق 

استبدالها

اتصل مبركز خدمة العمالء

تدفق الهواء منخفض
استبدل املرشحاتاملرشحات متسخة

أخرج املرشحات من عبواتهااملرشحات مغلفة


