מדריך הוראות

כיצד להשתמש
 .1מקמו את היחידה על שולחן או על הרצפה ,הסירו את מכסה
מיכל המים ותלו את מיכל המים במקומו .מלאו מים (הסירו את
הפקק בזמן מילוי המים) .ניתן למלא עד לסימון ה.FULL-
 .2החזירו את מיכל המים לבסיס המכשיר ,כסו את המיכל
וחברו את המכשיר לחשמל .יש לוודא כי המתח מתאים למכשיר
לפני חיבור לחשמל.
 .3הפעילו את המכשיר/סובבו את המתג ,נורית הפעולה
תידלק (בצבע ירוק או כחול) ,כעת המכשיר בפעולה וניתן לכוונן
את תפוקת הערפל.
 .4כאשר חסרים מים במכשיר ,המכשיר ייכבה באופן אוטומטי.
הנורה המתריעה על מחסור במים תידלק (בצבע אדום) .נתקו
את המכשיר מהחשמל ומלאו מים במיכל המים.
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הפעלה

הפעלה/מצב פעולה
 .1כברירת מחדל ,התצוגה תציג את טמפרטורת החדר ,רמת הערפל היא  .5אם לא מתבצעת כל פעולה ,התצוגה
תיכבה לאחר  5שניות .המאוורר ממשיך לפעול.
 .2בחירת רמת הערפל :לחצו על " ,"mistניתן לבחור בין רמות  .1-5רמה  5היא הרמה הגבוהה ביותר וצורכת את
כמות החשמל הגבוהה ביותר.
 .3הגדרת לחות :לחצו על "" ,humidityהלחות תגדל ב 5%RH-בין  ,90%-40% RHלחיצה מעבר לכמות
המקסימלית תבטל את הגדרת הלחות .אם ערך הלחות מהבהב ,הדבר אומר כי הלחות בחדר עוד לא הגיעה
לרמה שהוגדרה .המכשיר ממשיך לפעול ברמת הערפל שהוגדרה .כאשר הלחות מגיעה לערך שהוגדר ,המכשיר
יפסיק לפזר ערפל ,המאוורר יפסיק את פעולתו לאחר  10שניות ,פונקציית היונים השליליים תפסיק גם היא.
 .4טיימר (כיבוי) :ערך הטיימר נע בין  1-12שעות 3 .שניות לאחר בחירת כמות השעות ,המכשיר יעבור למצב
טיימר .אם הזמן אוזל ,המכשיר נכבה אוטומטית .לחיצה על כפתור ההפעלה מפעילה אותו שוב.
 .5יונים שליליים :הפעילו את המכשיר ולחצו על " ,"negative ionמחולל היוניים השליליים יתחיל לפעול .אם יש
מחסור במים ,פונקציית היונים השליליים תיכבה באופן אוטומטי .אם ממלאים מים לפני הכיבוי האוטומטי (15
שניות) ,פונקציית היונים השליליים תמשיך לפעול.
 .6מצב שינה :לחצו על " "sleepעל מנת להפעיל את מצב השינה .לחצו על כל כפתור על מנת להעיר את המכשיר.

מחסור במים :אם יש מחסור במים בזמן שהמכשיר פועל ,המכשיר יפסיק לפזר ערפל ,המאוורר ייכבה לאחר 10
שניות ,צלמית המחסור במים תהבהב כל  0.5שניות ,צליל התראה יישמע  3פעמים והמכשיר ייכבה לאחר 15
שניות ,נורית מפלס המים תיכבה גם היא.

בעיה

בעיה

גורם

פתרון

הנורית כבויה ,המאוורר אינו
עובד ,המכשיר אינו מפזר ערפל

המכשיר אינו מחובר
לחשמל או שיש תקלה
במכשיר

החליפו את תקע החשמל

הנורית דלוקה ,המאוורר אינו
עובד ,המכשיר אינו מפזר ערפל

יש יותר מדי מים במיכל

נקזו מעט מהמים והפעילו את המכשיר
מחדש

כמות ערפל מועטה

בעיה בריפוד המתמר

נקו את הריפוד והחליפו את המים במים
נקיים

המים אינם מגיעים לבסיס
המכשיר

הברז תקוע או שמיכל
המים אינו ממוקם היטב

נקו את הברז ומקמו את מיכל המים
במקומו

מפלס המים גבוה מדי

נקזו חלק מהמים וודאו שהמים אינם
עוברים את הסימון המעיד על כך
שהמיכל מלא

