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 אזהרה 

או נפשית, או שהינם  , חושיתתיזילשימושם של מי שהינם )כולל ילדים( בעלי יכולת נמוכה מבחינה פמכשיר זה אינו מיועד 
חסרי נסיון וידע. אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי 

אינה אחראית לכל תוצאה אם כל אחת לביטחונם. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר. החברה 
 מהאזהרות הנ"ל תופר. 

בעת תקלה, אנא צרו קשר עם המדריך שפרטיו נמצאים על כרטיס האחריות. במידה ועמדת התחזוקה אינה יכולה לפתור את 
 הבעיה יש לפנות ישירות אל חברתנו. 

 תכונות המוצר

 צינון טבעי •

ויכול להוריד בכך את הטמרפטורה בסביבתו, תוך שהוא מספק לך סביבה קר,  אויר למשב המים את מערבב הוא
 נעימה בקיץ החם.

 אויר נקי ורענן יותר  •

דבקים מהצבע,  יםפורמלדהיד, אמוניה המגיע כגון הגזים את מסירה, יעילה שטיפה פונקצית עם ייחודית מים חלת
הניקוטין מהסיגריות ולרענן את האויר כדי לדאוג בתים המעוצבים מחדש. הוא יכול גם לסנן את ה לשודיקטים 

 לבריאותך.
 יוניזטור •

שפר את מו דםהוא משחרר יונים שליליים כדי להפעיל מגוון של אנזימים כדי לקדם את חילוף החומרים בגוף הא
 איכות השינה. אפשר גם להשתמש בו לסטריליזציה )חיטוי( לרענון האויר ודאגה לבריאות.

 
 
 
 
 
 
 



 ורשת סינון מתנתקת, מובנהמיכל מים  •

צמיחת , אינו חדיר למים וקל לניקוי. ניקוי על ידי מים, שפוך את המים. כדי למנוע מובנה באופן פנימי מיכל מים
 חומרי ניקוי עדינים ומברשת רכה באופן ישיר. חיידקים. ניתן להסיר את המסנן, נקה אותו באמצעות 

• W100 חסכון באנרגיה, חוסך כח, יעילות רבה, ידידותי לסביבה 

פיזי, איחסון מים רב לאורך זמן, ניתן לשימוש למשך זמן רב שוב  הוא עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לקירור
של המזגן. מוצר זה הוא מכשיר חשמלי לבית, ללא  1/20, כח הצריכה הוא רק W80ושוב. כח הקליטה המלא הוא 

ר זיהום פלואוריד, והוא מיועד לצינון כשהדלתות והחלונות פתוחים, ניתן לשימוש יחד עם מוצרי מיזוג אויר, ומשפ
 את השפעתם. 

 אוויר פליטתמעלות ל 120וטווח רחב של  מגע מסך עם דיגיטלית לד תצוגת •

מעלות  120הדיגיטלית ומסך המגע, המתכוונן מעלה מטה באופן ידני וחופשי, שמאלה וימינה לטווח של תצוגת הלד 
 .ודומם שקט, נפרד שינה מצב( HIGH-MID-LOWנמוך )-בינוני-מהירויות למאורר: גבוה 3לפליטת האוויר, 

 שליטה מרחוק •

 מעלות. 120מטר, וקולט מטווח של  6.5שלט הפועל במרחק של עד 
  מתריע ציפצוף ופונקציית, מגע לחצני •

 לחצני מגע, קלים לתפעול, ופונקציית ציפצוץ מתריע הנשמעת היטב.
 פונקציית זיכרון  •

 כבויה.היכולה לזכור את מצב העבודה הנוכחי, והזכרון אינו נמחק עד אשר אספקת החשמל 
 ותצוגה טמפרטורה זיהוי •

 יכולה להציג את הטמפרטורה בכל זמן.
 שעות 24טיימר של   •

 שעות באופן אוטומטי אם אין כל פעולה אחרת. 24שעות כיונון של טיימר, ייסגר לאחר  1-24
 מזהה מחסור במים •

עובד עם אפשרות הצינון, אם אין מספיק מים, תשמע התרעת ציפצוף, האור המתאים יהבהב ואז משאבת כאשר 
 שניות, במידה ולא יוספו מים.  3המים תפסיק לעבוד אחרי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בניה )ממה מורכב המכשיר(תרשים 

 
 להב אנכי (1

 המוט המקשר של הלהב האופקי (2

 להב אופקי (3

 מכסה שמאלי (4

 של הלהב האופקי דחיפהמוט  (5

 מכסה העליון (6

 חוט חשמל (7

 קיבולת (8

 מכסה לוח הבקרה (9

 ראשי PCBלוח  (10

 מכסה קטן (11

 מתג (12

 מנוע (13

 מאוורר (14

 המפוחמכסה העליון של  (15

 קבועה למאדה אחורימסגרת  (16

 צלוחית של המאייד (17

 המסנן האחורי (18

 המכסה הקדמי (19

 מנוע סינכרוני (20

 של הלהב האנכי דחיפהמוט  (21

 מיכל מים (22

 גלגל (23



 גלגל מוגדל (24

 מכסה מיכל המים (25

 משאבת מים (26

 מכסה התחתון של המפוח (27

 מסגרת המנוע (28

 מכסה ימני (29

 
 רשימת חלקי חילוף

 יחידה כמות שם החלק מס'
 סט 1 מצנן אויר 1
 יחידה 1 שלט מרחוק 2
 יחידה 1 מדריך הפעלה 3
 יחידה 1 חוט חשמל 4

 

 פרמטרים טכניים

 V220 מתח
 50Hz תדירות

 W100 כח
 h300m52/ מקסימליזרימת אויר 

 ליטר 15  קיבולת מקסימלית
 ק"ג 7.9 משקל נקי
 ק"ג 10.4 משקל כולל

 מ"מ 300x390x950 מידות המוצר

 ממ 995*420*330 מידות האריזה
 

אנו שומרים לעצמנו את האפשרות כי יחולו שינויים הערה: בשל הפיתוח המתמיד של מוצרינו ובהתייחס לעיצוב ולמפרט. 
 ללא כל הודעה מוקדמת.הנ"ל במפרט 

 

 הוראות תפעול

 הוצאת את היחידה החוצה מהאריזה והנח אותה על הרצפה. .1

 בדוק אם חלקי החילוף שלמים, בהתאם לרשימת חלקי החילוף. .2

 (1ל לפי ההנחיות, ואז הוסף מים )כמודגם בתרשים מס' פע .3

 

 (1)תרשים מס' 



 הערה:

 שים לב למד רמת המים כדי להימנע מהצפה. •

 )מקסימום(. MAX -)מינימום( וה MIN -רמת המים צריכה להיות בקו שבין ה •

ריח. מומלץ להחליף עם פונקציית טיהור האויר, לאחר זמן מה של פעולה, המים במיכל המים עלולים לפתח  •
 את המים ולנקות את מיכל המים לעיתים תכופות.

חיישן ה", אז קול צפצוף האזעקה יישמע וMINאזעקה בדבר חוסר במים, כאשר רמת המים נמוכה מרמת " •
לאחר הוספת מים לרמת המים הנורמלית, יכבה האור. אז הפעל מחדש את  ,המתאים יפעיל אור מהבהב

 פונקציית הקירור. 

 

לחשמל וקול ציפצוף "ביפ" קטן יישמע והיחידה היא תמש ביחידה רק עם הכח המתאים והנכון. הכנס את התקע הש .4
 במצב היכון. 

 הערה:

 כדי למנוע התחשמלות, אל תסיר את התקע בידיים רטובות. •

 יש לנתק את התקע ממקור הכוח בעת הזזת היחידה. •

 הכנס את התקע אל השקע בקיר וודא שהוא אכן מחובר כראוי.  •

 

 

 
  צג שליטה והפעלה

1. ON/OFF בהמתנה, לחץ על מקש זה, אז מסך התצוגה הדיגיטלי יראה את הטמפרטורה, ומנוע גלגל הרוח :
דקות כדי  15יתחיל לפעול במהירות נמוכה. אם יבוצע כיבוי בפונקציית הקירור, המכשיר יכנס להשהייה למשך 

 (.OFFלייבש את המסנן, לאחר כיבוי אוטומטי. הקש שוב על מקש הכיבוי )

הנורית  LOW <->MID <- >HIGH: הקש על מקש המהירות ובחר במהירות המאורר הרצויה, מהירות .2
 שניות להתנעה הראשונית. 5-, המנוע יושהה לדולקת המצביעה על המהירות

 

 

ואז לחץ על  תפעל , הקש על מקש זה, הנורית המצביעה פועל המכשירכאשר יופעל :מקש שינה מצב שינה .3
 לעבוד בהתאם למהירות שבזכרון.ישוב המכשיר ומקש זה שוב, 

הפעלה, שני כיבוי( הנורית  ן: הקש על מקש זה כדי לכבות את המנוע של להב המאורר האנכי )ראשותנודות .4
 אוטומטי. יופעל באופן ה על העומס. מעלה ומט תצביע, ותאיר המצביעה על ההפעלה

 כיבוי(. הפעלה, שני ן: הקש על מקש זה כדי לכבות את פונקציית הקירור )ראשוקירור .5



הפונקציה מתחילה באופן אוטומטי כאשר המכשיר מופעל. לחץ על מקש זה כדי לשחרר יונים :  יוניזציה .6
 .תאיר הנורית המצביעה על ההפעלה שליליים לאויר )ראשון הפעלה, שני כיבוי(

 : הטמפרטורה מוצגת באופן אוטומטי כאשר המכשיר מופעל.מד טמפרטורה .7

 מציגשעות, עם תוספת של שעה לאחר כל הפסקה. כאשר הצג הדיגיטלי  24-ל 1: הוא יכול להיות מכוון בין זמן .8
שניות הטמפרטורה תוצג באופן  5", לאחר היבהוב של 0שעות, הקש על מקש זה שוב כדי לבטל והצג "  24

 אוטומטי. 

   חשובים הגנה אמצעי

 אל תפתח, תרחץ ותתקן את המכשיר באמצעות מי שאינו מוסמך לכך. .1

 ר.כדי להגן מפני התחשמלות, שמור את המכשיר יבש. אל תטבול אותו במים או בכל נוזל אח .2

 נתק את המכשיר כאשר אתה ממלא מים, לפני ניקיון, תחזוקה או הזזה שלו.  .3

 נתק מהחשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש. .4

 אל תכניס אף חפץ לתוך רשת האויר )פתח כניסה או יציאה( במהלך פעולתה. .5

 אל תשמש בסביבה נפיצה או בוערת, והימנע מאור שמש ישיר. .6

 הנח את המוצר על משטח ישר. .7

 .MAX-ל  MIN -רמת המים צריכה להיות בין קוי ה .8

מיכל לאחר שמילאת במים, אל תשעין את המוצר והמנע מלהזיזו, מאחר והדבר יכול לגרום להצפת מים של ה .9
 ולדליפה. אם יש הכרח להזיז את המוצר מעט, הזז בצד בעדינות. 

יפול בטעות, נתק את החשמל באופן  לעולם אל תניח את המוצר על הצד במיוחד כאשר יש מים בתוכו. אם הוא .10
 שעות לאחר מכן. 24לפחות מיידי ולא תאתחל עד אשר המוצר יתיבש 

 אל תניח שום חפץ על ראש המוצר. אל תכסה את חלון המוצר במהלך השימוש. .11

יש לנתק את החשמל כאשר מנקים. אין להשתמש בנפט, או בחומרי נקיון מאכלים )קורוסיביים( כדי לנקות את  .12
גוף המוצר. כדי להסיר מעט לכלוך מגוף המוצר, נגב אותו עם מטלית לחה ורכה. כדי להסיר לכלוך שומני, הנח 

 מעט משחת שיניים או חומר ניקוי עדין על מטלית לחה רכה, ואז נקה את הלכלוך.

 שמור את פתח האיורור )כניסה או יציאה( הרחק מחפצים כגון וילונות, קירות וכן הלאה. .13

או תנענע את גוף המוצר במהלך ההפעלה, אחרת הוא יפסיק לעבוד באופן אוטומטי. במקרה כזה, אל תכה  .14
 אתחל אותו.

מומלץ להחליף את המים ולנקות את מיכל לאחר זמן מה של הפעלה, אבק וליכלוך עלולים לחדור למיכל המים.  .15
 המים באופן תדיר. אם הטמפרטורה היא מתחת לאפס בחורף, השתמש במים חמים.

 אל תניח את המוצר מתחת לשקע בקיר.  .16

 לאחר שסיים לקרר, אנא המשך להפעילו למשך שעה אחת לפחות כדי לייבש את החלה והימנע מהלחות. .17

 אל תשמש אם יש איזו תקלה, שלח למרכז השירות לתיקון. .18

 אנא השתמש במוצרים הנילווים בלבד, מכשירים או תכנים אחרים אינם מורשים. .19

 בסביבה לחה כמו אמבטיה, בריכת שחיה. אין להשתמש במוצר .20

 אם הכבל החשמלי תקול, אנא החלף אותו עם כבל זהה מהיצרן במרכז השירות. .21

 תחזוקה וניקוי

הערה: לאחר הפעלה למשך זמן ממושך, רשת הסינון הופכת לסתומה על ידי אבק ולכלוך, אשר ישפיעו באופן 
 ן אחת לשבועיים.ניכר על פעילות המוצר. מומלץ לנקות את רשת הסינו

 לנקות את רשת הסינון

 משוך את התקע. .1

 שחרר את הבורג, תפוס את ידית רשת הסינון ומשוך אותה מעלה. .2

 נקה את רשת הסינון עם חומרי ניקוי עדינים ומברשת רכה. .3

 וודא כי רשת הסינון יבשה לחלוטין לפני שתחזירה למקומה. .4

 לנקות את מיכל המים

 נתק את תקע החשמל. .1

 מים אל מיכל המים דרך פתח הכניסה של המים.הוסף  .2



 פתח את שסתום הגומי בתחתית מיכל המים כדי לרוקן את המים לחלוטין. רחץ במשך מספר פעמים. .3

שפוך החוצה את המים ושמור על יובש מיכל המים כדי להמשיך ולשמר באופן ניכר את הקירור. מומלץ לנקות  .4
 את מיכל המים כל שלושה חודשים. 

 את הגוף לנקות 

 נקה את הגוף עם חומר ניקוי עדין על מטלית רכה.

 הערה:

 נתק מהשקע לפני הנקיון •

 המנע ממים על צג השליטה וחלקו העליון של המוצר. •

 חשמלי תרשים מעגל

  

 לוח בקרה זעיר ממוחשב

 תנודות מעלה& מטה

 תנודות שמאלה וימינה

 קירור 

 יינון )יוניזציה( 

 מצב שינה

 נמוך

 בינוני

 גבוה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   תקלות פתרון

אם קיימת איזו תקלה במהלך ההפעלה, ייתכן שאין מדובר בתקלה במוצר. בדוק מול 
 הרשימה הבאה לפני שתשלח את המוצר לתיקון. 

 פתרון סיבה אפשרית בעיה
 

התקע אינו מוכנס כראוי  .1 לא עובד
לשקע או שאינו מחובר 

 טוב

" OFF/ON"  -כפתור ה .2
 לחוץאינו 

הכנס את השקע אל תוך  .1
התקע בקיר וודא שהם 

 מחוברים כראוי.

 -הקש על כפתור ה .2
 "OFF/ONלאחר מכן " 

 
אין מספיק מים במיכל  .1 הקירור אינו פועל בצורה טובה

 המים.

 משאבת המים חסומה. .2

המאוורר חסום על ידי  .3
 אבק.

הוסף מים כדי להבטיח  .1
שיש מספיק מים 

 למשאבה.

נקה את מיכל המים  .2
 והסר את הלכלוך.

נקה את האבק או  .3
החפצים הזרים 

 מהמאוורר.

 
 הודעה:

 אנא צור קשר עם מרכז השירות שלנו או עם טכנאי מוסמך לבדיקה נוספת במידה וממשיכות הבעיות הבאות:

 אין אפשרות לאתר את התקלה ברשימה או שהיא עדיין ממשיכה. .1

 וגרמו לו שלא לפעול.חומר זר או מים נכנסו אל תוך מצנן האויר  .2

 


