
 

   200D-KJ  ,550D-KJדגם    –מטהר אוויר  
לסינון  מטהרי אוויר יחודיים , מודרנים ויעילים באופן מיוחד

חיידקים ומרחפים באוויר. מטהרי אוויר אלה מטהר לחלוטין ריחות 
 ומזהיר מפני אווירה מזוהמת במיוחד. 

מהחיידקים הנמצאים באוויר ו  99.6%בעלי יכולת סינון של 
ממרחפים אחרים. דבר המאפשר נשימה של אוויר נקי  99.8%

 ושומר על בריאות המשתמש.
שקט באופן מיוחד ומאפשר שינה  מעוצב בעיצוב חדשני . המטהר

 טובה נינוחה ובריאה.
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 האוויר נקי   –20כאשר חלון התצוגה בצבע ירוק ומצוין   – חלון תצוגה  .1

 האוויר בזיהום בינוני.  –  70כאשר חלון התצוגה בצבע כחול ומצוין 



 

 האוויר מזוהם.   –  180כאשר חלון התצוגה בצבע אדום ומצוין 

 

 לוח בקרה להפעלה ידנית  .2

 

 

במרחק  שהוא  שליטה במטהר באינפרא אדום , ההפעלה  - שלט רחוק .3

 מטר.  5-פחות מ

לאחר התקנת בסיס המטהר יש להניח את המטהר על משטח ישר   .4

 ויציב. יש בתחתית הבסיס כרית נגד החלקה. 

 התקנת הבסיס וכבל החשמל



 

 

 בדוק שכול האביזרים הנחוצים אכן קיימים.  .1

כבל    בחלק התחתון של הבסיס ישנו חור גדול, יש להשחיל דרכו את .2

 החשמל . 

השחלת כבל החשמל חבר את בסיס המטהר והתאם את חורי  לאחר  .3

הברגים לחורים שבמטהר וחזק באמצעות הברגים את הבסיס לגוף  

 .  5והכול כפי שמתואר בתמונה מס'   המטהר.

 

 אופן השימוש במטה

 תקע החשמל הוכנס המטהר יעבור למצב המתנה.כאשר  .1



 

  4על הפעל את מתג מהירות זרימת האוויר שהוא ב –במצב הפעלה  .2

 מצבים. 

בלחיצה קלה על מצב נעילה לילדים ישנה הקפאה של מצב העבודה של   .3

המאוורר. על מנת לשחרר את מצב הנעילה להגנת ילדים, יש ללחוץ על  

 שניות.  3המתג במשך  

כאשר סמן הפילטר מהבהב יש להחליף את הפילטר, לאחר החלפתולחץ   .4

 . שעות( תתחיל מחדש 1500על המתג והספירה להחלפתו )

 שעות.  12-ל 0ברירת המחדל של אתחול לעבודה רציפה זהו מחזור בין  .5

 רהפעלת המאוור

נגיעה אחת להפעלה ונגיעה אחת לכיבוי מטהר   – on/offמתג מגע   .1

 ( .  standbyהאוויר וכניסה למוכנות לעבודה ) 

 מהירויות.  4, לכיוון מהירות זרימת האוויר - wind – מתג מגע  .2

לחיצה אחת כול הפונקציות של המטהר ננעלים,   – child lock – מתג  .3

 שניות לשחרור הנעילה.  3נגיעה 

שעות עבודה עד החלפת הפילטר   60כאשר יישארו  –  filter reset -מתג .4

הצג יתחיל להבהב עד החלפת הפילטר, לאחר החלפתו לחץ על המתג  

שניות הצג יפסיק להבהב וספירת השעות תתחיל מהתחלה.   3במשך 

 שעות עבודה(.  1500כי החלפת הפילטר יעשה לאחר )יש לציין  



 

הפעלת ברירת מחדל לעבודה רציפה, לחץ על המתג   –  timer – מתג  .5

שעות   12 - ל 0כדי להגדיר אתזמן פעולת המטהר, הזמן יכול להיות בין 

 עבודה רציפות. 

לחץ על מתג זה לכניסה למצב חכם, ולחץ על   -   smart mode -מתג .6

 מצב חכם. מתגים אחרים רצויים על מנת לשנותם ל

 

 מיקום מטהר האוויר

ס"מ מהקירוזאאת על מנת   1יש למקם את מטהר האוויר במרחק העולה על 

 לקבל יעילות מקסימלית של טיהור האוויר. 

מלית מומלץ  כאשר מפעילים את מטהר האוויר ועל מנת לקבל יעילות מקסי

 לסגור דלתות וחלונות וזאת על מנת למנוע כניסת אוויר שלא עבר טיהור. 

 באם יש צורך בשינוי מיקום המטהר יש לאחוז אך ורק בידיות הנסתרות. 

 

 החלפת פילטר



 

 

 

 הסר את הכיסוי האחורי של הפילטר על ידי לחיצה.  .1

 הסר את הפילטר הישן.  .2

 נקה את גוף המטהר וחלקיו .3

 פילטר חדש. התקן  .4

 סגור והתקן את המכסה האחורי  .5

 התקנת הפילטר הסתיימה. .6

 

  אמצעי זהירות

 יש להציב את מטהר האוויר על משטח ישר ויציב.  .1



 

 ויש להרחיקו ממקור מים. אין להרטיב את המטהר  .2

 אין להשתמש במטהר האוויר במקומות בהם יש אווירה נפיצה.  .3

ישירה ואין לחשוף אותו  אין לחשוף את מטהר האוויר לקרינת שמש   .4

 לגשם. 

אין לסתום את פתחי כניסת האוויר ואת פתחי יציאת האוויר דבר שעלול   .5

 לפגוע במטהר האוויר. 

 בלבד. 240V, 50Hzיש להשתמש במקור חשמל של   .6

 אין למקם את מטהר האוויר ליד מפזר חום.  .7

באם לא משתמשים במטהר האוויר תקופה ארוכה יש לנתקו ממקור   .8

 החשמל.

במידה ומחליפים פילטר או מבצעים במטהר האוויר טיפול כול שהוא יש   .9

 לנתקו ממקור החשמל. 

  3ניתן להסיר את המכסה הקדמי של מטהר האוויר, רק אחרי  .10

 דקות מהפסקת פעולתו. 

במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו על ידי נציג החברה או על   .11

 ידי חשמלאי מוסמך בלבד

 

 מפרט טכני

 200D-KJדגם         550D-KJדגם 



 

   W       55      20הספק 

   V   220-240       220-240מתח 

   99.8       %99.8סילוק חלקיקים 

   99.6       %99.6 טיהור חיידקים 

 אנטיבקטריאלי        אנטיבקטריאלי  פילטר 

     

  

 

: מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי   הערת בטיחות  

יכולת פיזית מוחלשת או שכליות מופחתות או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם  

 תחת פיקוחאו קיבלו הנחיות לשימוש המכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם. 

  ילדים צריכים להיות בהשגחה כדי להבטיח של ישחקו במכשיר.  

 

 

 

 

 



 

 


