
B-757M 

 חכם אוויר מטהר

 סדרת מוצרים מרגיעים *שולחני

תודה על השימוש במוצר זה אשר מוגן על ידי קניין רוחני. אנא קראו 

את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש ושימרו אותן לשם 

 שימוש עתידי.

 

 

 

 

 במיוחד, אנא עיין בהוראות המיועדות למכונה בפועל.אם חל שינוי בפרמטר, מפרט ומידע נוסף, לא נוכל להודיע על כך 

 מה שמוגדר "אופציונלי" זה פונקציות אופציונליות. אנא בדקו עם המשווק האם המכשיר שלכם כולל את הפונקציות הללו

 

 

 

 

 

מווירוסים ותמנעלבית אקולוגי  שלך הבית את תהפוך  

 ריפוי עצמי של הסביבה 

 מייצר "ויטמין אווירי"

 הסביבה את לשפר יםיכול אשר שניה בכל” ויטמינים אוויריים“ 5,000,000 לייצרמסוגל •

 .הביתית

 בקטריאלי אנטי 

  וירוסים של ופעילותם גידולם את מרסן

  .פעולתם את ולמנוע חיידקים ביעילות להרוג יכול UV אור •

 בריא אויר

 ולחיים לבריאות הבסיס הוא בריא אויר

 חשוב ולכן. יום בכל הל נזקקיותר מכמות מים שמבוגר  100שזה פי , יום בכל אויר של ג"ק 400-ל זקוק ילד •

 שבה חיים סביבהב אוירה את לשפר  הבריאותלצורכי  מאוד

  



 תוכן עניינים
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 ................................חשמל צריכת הגדרת                       ............................ זהירות
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 ....................................... טיימר הגדרת         .......................................המוצר ביצועי
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 אזהרות

 :הבאות בדרישות לעמוד הקפד אנא, זולתל או למשתמשים נזק או חבלה למנוע כדי

  לב שים/  אזהרה

 

 .למוות לגרום עלולים שימוש שגוי או לרעה שימוש כי תזכורתאזהרה.    

 .לנזק לגרום עלולים שגוי שימוש או לרעה שימוש כי תזכורתשים לב:      

     
 
 
 
 

  חובה                       
 אסור

  

 

 לאחר לשירות או לסוכן אותו שלח אנא ,סכנה למנוע מנת על, נפגם החשמל חוט אם  :לתשומת ליבך אנא

 .תיקון ביצוע לשם לטכנאי או המכירה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 שימו לב

 אזהרה 

כבל תחבר את 
החשמל לשקע 
 בצורה מושלמת

 

אחרת זה עלול 

 בגלל לשריפהלגרום 

 קצר או יתר חימום

 .חשמלי

 בתקע להשתמש אין

 רופף שקע או פגום

 

 

 בשקע תשתמש אל
 במחבר או ההפעלה

 אלא, החיווט
 במתח השתמש
 .המדורג

 עלול אחרת זה

 לגרום

 לשריפה

 

 

 

 אסור

 

 

אל תפרק, תתקן 

 ותשדרג.

לגרום זה יכול 

 לשריפה או לנזק.

נא שלח למשווק 

 לצרכי שיפוץ

 

 

 

 

 לא לפרק

 

 

 

אל תחבר ואל 
תנתק את כבל 
החשמל בידיים 

. זה יכול רטובות

 להתחשמלותלגרום 

 

 

 

 

 המנע מרטיבות

 

 

אנא תשגיחו על 

ילדיכם ותמנעו מהם 

אפשרות לגעת או 

 להשתמש במכשיר

 

 

 על אבק יש אם
 עלול זה, התקע

 את להחליש
 ואפילו, הבידוד
 לשריפה. לגרום
 התקע את הוצא

 במטלית אותו ונקה

 .יבשה

 התקע את הוצא

 לא אם מהשקע

 למשך בו תשתמש

 .ארוכה תקופה

 

 התקע את נקה

 מיידי באופן

 אותם לתקן אין
 החשמל כבל כאשר

 .פגומים התקע או

 לקצר לגרום עלול זה

, חשמלי

 .אש או להתחשמלות

 אותו לשלוח נא

 .לתיקון לחברה

 לתוך הכוח את תקע

 .מוחלט באופן השקע

  

 

 

 אסור

אל תכניס שום 

חפצים מתכתיים 

למכשיר, אחרת זה 

עלול לגרום לפגיעה 

 או זעזוע חשמל

המכשיר חייב להיות 
מנותק מאספקת 

חשמל לפני ניקוי או 
פעולות תחזוקה 

 אחרות 
אחרת המכשיר 

עלול להתחיל 
לעבוד באופן 

ה עלול פתאומי וז
להתחשמלות לגרום 

 או פגיעה
 
 
 

 
 תנתק חשמל

 

המנע ממים על 
זה  משטח המכשיר

עלול לגרום לקצר 

חשמלי או 

 להתחשמלות

  

 
 המנע מרטיבות

 

 

 

 

 



 שימו לב

 לתשומת לבכם 

 

 המכשיר את תפעיל אל
 בחומרי השימוש בזמן

  בחדר הדברה
 

 החרקים קוטל, אחרת

 היחידה אל לחדור עשוי

 ולהתפזר בחדר בזמן

 מזיק הדבר. רגיל עבודה

 .לבריאות

 את לחלוטין אוורר אנא

 השימוש לאחר המקום

 ובטרם הדברה בחומר

 .המכשיר  את תפעיל

 אסור

רווי  בחדר להשתמש אין

 .למשל מטבח כגון באדים,

 

 כי נזק לגרום עלול הדבר

 משמש אינו המכשיר

  כמאוורר

 או דליק דבר כל לנשוף אין

 תוך אל בוערת סיגריה

  .המכשיר

 

 לגרום עלול הדבר

 לשריפה

 

 

 

 

 

 עם בחדר להשתמש אין
 גבוהה בטמפרטורה או מים
 וכדומה האמבטיה חדר כגון

 

 לנזק לגרום עלול זה אחרת

 .אש או להתחשמלות

 

 

 

 

 

 

 חומר, אלכוהול הרחק
 חומרי או נוזלי אורגני

 .הדברה

 

 לגרום עלול אחרת הדבר

, חשמלי קצר, לסדקים

 פגיעה או, התחשמלות

 שריפה

 פעם מדי לאוורר נא
 עם שימוש נעשה כאשר

 בחדר גלויה אש
 

 לגרום עלול הדבר אחרת

 מאחר פחמן להרעלת

 משמש אינו והמכשיר

 .כמאוורר

 

 במקום התקע את החזק
 ניתוק בעת הכבל את

 המתח
 

 לגרום עלול זה אחרת

, בכבל שבר, לקצר

 אש או התחשמלות

 

 

 

 

 

 

 מהשקע התקע את תוציא
 :הבאים מהמצבים באחד

 

 עובדים לא המתגים כל אם•

 התקע או החשמל כבל אם•

 דופן יוצאת במידה חמים

 או רעש, מוזר ריח יש אם•

 חריגים רטט

 אחרים כשל או חריגה כל•

 לתקן או לשנות אין. לתיקון לטכנאי או השירות למרכז או רכשת ממנה החברה אל אותו שלח, פגום החשמל כבל אם
 .בעצמך אותו



 ומאפיינים הטכניים המוצר ביצועי

המוצר ביצועי  

 .וחיידקים אלרגנים, עובש משמיד: אנטימיקרוביאלי מסנן •

 :HEPA - החלקיקים את ביעילות להסיר יכול, מורכבים חומרים של חדש דור באמצעות. 

 עשן ביעילות להסיר יכול והוא יותר גדול הספיחה אזור, אגוז קליפת של באמצעות ביוסינטזה: פעיל פחמן מסנן  -

 .ופורמלדהיד

 את שתפס למסנן להזיק יכולה שלו החמצון פעולת ,(TiO2) הטיטניום תחמוצת דו בחומר שימוש: פוטו זרז -

 .הנגיף פעילות את ולעכב, החיידקים של התא קרום

 וירוסים כגון ירומהאו מזהמים השמדת ידי על הבית בתוך האוויר איכות את דרמטי באופן משפר  UV :אור -

 .נוחות ואי לזיהומים ראשי גורם להיות עשויים אשר וחיידקים

 כחלופה לשמש יכולים, גבוהה שלילית יונית בסביבה החיים אנשים. אוויר ויטמין של לסוג נחשב שלילי יון: אניון -

 .מערכת החיסון שלהם את ולשפר, לאנשים חדשה טיפולית

 

 מאפיינים טכניים
 לתפעול קל: במגע בקרה *לוח

 .לתצוגה קלה: LED תצוגת-

 .האור החלפת מסנן הגדרת: אוטומטית *אזעקה

 .O. 5W =< המתנה כוח, ERP עיצוב-

 .יותר וירוק יותר שקט, באנרגיה חסכן מנוע

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 המרכיבים הצגת 

 תרשים חזותי

 

 

 

 

 

 

 תרשים של המכשיר 

 

 

 

 

 הצגת חלקים פעילים

 תרשים של כפתורי הפעלה 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מראה קדמי

 כיסוי קדמי

 מכסה אחורי לוח בקרה במגע

 כניסת אוויר פנימה

 כיסוי קדמי

 כיסוי צדדי

 מראה מצד שמאל מראה מצד ימין

פחמן פעיל  הגוף כיסוי שמאלי
 +פוטו זרז

  אנטי מיקרוביאלי
 +HEPA כיסוי מסנן ימני 

 UVיונים 
 ש2ש    4ש   8

 טיימר פעולה
 הפעלה מהירות



 לפני ההפעלה הערות חשובות

 געת בלוח הבקרה?ל כיצד
 נא לגעת בלחצן בכרית האצבע •

  

 

 

 רוק כיסוי המסנןפי
                                                                                                            

        

 *תרשים פירוק *תרשים התקנה  

  
 הצד כיסוי של העליון החלק את הכנס אנא (1

 .לחריץ

 הוא ואז, הצד כיסוי של התחתון החלק על לחץ (2

 .היטב יותקן

 יד עם הצד מכסה את ופתח אחת ביד מכשיר את הרם

 .     המכסה בתחתית החזקה  ידי על נוספת

                                            

             

                       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכוןלא  נכון



 

 

 ההפעלה לפני זהירות 

 המסנן כיסוי פירוק

 .הימני הצד כיסוי את תוריד - 

 את התקן ואנא, שלה PE שקית את ולקרוע. פוטו זרז של מסנן+  פעיל פחמן. HEPA+   אנטימיקרוביאלי את להוציא»
 .ברצף המסננים

 

 

 
+  פעיל פחמןמסנן על בסיס   התקן ימין הצד הכיסוי של את הורד

 פוטו זרז
 HEPA+   אנטימיקרוביאלי התקן

 

 חשמל אספקת

 AC מתח •

  
                        

 

  חשמל שקע

 .החשמל לשקע בחוזקה התקע הכנסת תוך, הלא נכון מתח עם כוח ספק באמצעות זה למכשיר תתחבר אל

 מיקום

  הביתי והריהוט מהקיר יותר או מ"ס 30 של במרחק למכשיר האוויר ויציאת כניסת את להשאיר יש •

 חום יציאת מקור  מול במכשיר תשתמשו אל •

  

 

 



  הפעלה הוראות

 חשמל צריכת הגדרת

 .לפעול יתחיל המכשיר, ההפעלה סמל על לחץ •

 
 ילדים נעילת הגדרת 

. ילדים מפני נעילה הגדרת להזין מכן לאחר תאפשר", די"  צליל לאחר, שניות 5 למשך והחזקתו ההפעלה סמל על לחיצה

 5 למשך ההפעלה סמל את החזק .ילדים מפני נעילה במצב נמצא המכשיר כאשר עובד לא השני הכפתור, לב שיםנא 

 .אחרת פעולה כל ושחזור ילדים מפני נעילה ממצב לצאת כדי שוב שניות

  

  

 ש' 2ש'   4ש'   UV 8יונים 

 ש' 2ש'   4ש'   UV 8יונים 



 הוראות הפעלה 

 המאוורר מהירות הגדרת 

 :הבא בהתאם לתרשים, Low, Med, High Speed לבחירת SPEED סמל על לחיצה - 

 

 שינה מצב
 וכל  השהייה תחת יהיה והמכשיר, שינה מצב יופעל",  די" כמו צליל לאחר, 5S על והחזקה SPEED סמל על לחיצה"

 .השינה מצב את תפסיק כלשהו לחצן על לחיצה. יכבו האורות
  

 

 

 

 

 

 ש' 2ש'   4ש'   UV 8יונים 

 III     II       I ש' 2ש'   4ש'   UV 8יונים 

III     II       I 



 הפעלה הוראות 

 טיימר הגדרת

 :הבא התרשיםלפי , "תזמון מצב לא " ושעות  8שעות ו 4שעתיים,   לבחירת TIMER מקש על לחיצה

  

 

 

 

 הפעולות הגדרת
 UV -ב בנפרד לבחור ניתן ן, לחלופין,האניו את לבחור מאפשרת, המכשיר של ההפעלה בלוח הפעולות סמל על לחיצה

 :הבא התרשיםלפי . פעולות שתי לסגור או להכפיל או

 

 הפעלה הוראות 

 מסנן החלפת תזכורת
 .חדש במסנן להחליפו יש, מסתיימים המסנן שחיי הדבר פירוש, מהבהב המהירות מחוון כאשר .1
 5 למשך אותו והחזק הזמן הגדרת לחצן על לחץ, חדש מסנן החלפת לאחר מהבהב עדיין מהירות מחוון כאשר .2

 .במסנן השימוש זמן את לעדכן יתחיל והמכשיר להבהב יפסיק המהירות מחוון", די" כגון צליל לאחר, שניות

 

 III     II       I ש' 2ש'   4ש'   UV 8יונים 

 III     II       I ש' 2ש'   4ש'   UV 8יונים 

 III     II       I ש' 2ש'   4ש'   UV 8יונים 



 וניקיון תחזוקה הוראות

 וניקיון תחזוקה הוראות

 

 

 ולאחר, לחה מטלית ידי על יש לנקות את גוף המכשיר •

 יבשה במטלית אותו לנגב מכן

 יכול ניטרלי ניקוי חומר, מדי המכשיר מלוכלך אם •

 לפני הניקוי חומר את לדלל בבקשה אבל לניקוי לשמש

 .השימוש

 לדהיית או להרס לגרום עלול אשר, ימין בצד המופיע הממיס עם היחידה את תנקו אל •

 הצבע

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

   ותחזוקה ניקוי לפני מהשקע תקע הסר



 

  נפוצות שאלות

 .לתיקון אותו שתשלח לפני להלן המציינות הנקודות לפי בדוק אנא, כהלכה פועל אינו המכשיר אם •

 פתרון בדיקה שיטות חריגה תופעה

 מנותק התקע אם בדוק
 .מהשקע

 עובד לא כראוי החשמל תקע את לחבר יש 

 

 מותקן המסנן מכסה אם בדוק
 כראוי

 כראוי מותקן המסנן מכסה אם בדוק

 מכן ולאחר, לאווררומלץ מ
 .המכשיר את להפעיל

 בה בסביבה מאוד חזק ריח יש האם
 ?השימוש נעשה

 מטוהר להיות צריך האוויר: ההער)
 (תמידי באופן

 ריח להסיר ניתן לא

 

 הפחם מסנן של החיים אורך האם .חדשים מסננים החלף
 ?לסופו הגיע הפעיל

 שקית וקרע מסננים הוצא אנא
PE. 

 המסנן עבור PE האם השקית
 הוסרה?

 חזק רעש

 מגיע HEPA עבור החיים אורך האם חדש  HEPAל החלף אנא
 ?לסופו

 

 .לתיקון אותו ולשלוח מהחשמל המכשיר את לנתק יש, לעיל הבדיקות לאחר קיימת עדיין הבעיה אם 



 טכניים פרמטרים

 מכשירה של פרמטרים 

 B-757M :.דגם מספר

 220V-240V,50Hz  :מתח אספקת

 =>180h/3m (:h 3m /) האוויר זרימת נפח

 40dB(A)=< :(dB/A) רעש רמת

 1.4M=< :החשמל כבל אורך

 (mm) 300*370*329 :מוצר גודל

 3.2KG  :נטו משקל

 26W :(W) חשמל דירוג

 225m-20 שטח כיסוי אידאלי

 

 |  פרמטרים טכניים

 המסנן של פרמטרים 

 החיים אורך גודל תיאור

 חודשים 6 בערך HEPA 2 0 9 * 1 0 2 * 4 0 (mm) מיקרוביאלי +  אנטי

 חודשים 6 בערך (mm)5 1*97*203 ופוטו זרז פעיל פחמן

 

  UV של פרמטרים

 חיים אורך הגל אורך מתח אספקת עוצמה דירוג מודל תיאור

UV LED BL-3528IA 0.5W DC12V 370nm 50000h 

    ! לב שים

 וידע ניסיון חוסר או נפשיות או חושיות, פיזיות גבלויותומ עם ואנשים, ומעלה שנים 8 מגילאי ילדים לשמש יכול זה מכשיר
. בכך המעורבים הסיכונים הבנת תוך בטוח באופן במכשיר לשימוש בנוגע הדרכה להם וניתנה  השגחה תחת והם במידה
 פיקוח ללא ילדים ידי על יבוצעו לא משתמשים ותחזוקת ניקיון. המכשיר עם ישחקו לא ילדים


