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دفترچه راھنماي كاربر

دستگاه تصفيه
ھوای LG

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه اﯾن دفترچه راھنما را با دقت مطالعه نموده و
جھت استفاده ھاي بعدی آن را نگھداری نماﯾيد.
نام مدلAS70GPWF1 :

www.lg.com
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٢

اقدامات احتياطی اﯾمنی

اقدامات احتياطی اﯾمنی
اقدامات احتياطی مرتبط با اﯾمنی که در ذﯾل نشان داده شده است ،به منظور جلوگيری از آسيب و خطر غيرمنتظره با
استفاده صحيح و اﯾمن از اﯾن محصول است.

! ھشدار
عدم پيروی از اﯾن اقدامات احتياطی ،ممکن است باعث مرگ ﯾا آسيب جدی برای كاربر شود.

! احتياط
رعاﯾت نکردن اﯾن موارد ،ممکن است منجر به آسيب برای كاربر ﯾا صدمه به دستگاه شود.

! ھشدار
نصب
• سيم برق را به دلخواه خود دستکاری ﯾا آن را بلندتر نکنيد.
 ممکن است باعث آآتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• در صورتی که پرﯾز آسيب دﯾده ﯾا شل شده باشد ،از آن استفاده نکنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• قطعات دستگاه را باز نکنيد ،تعمير نکنيد ﯾا آن را اصالح نکنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• اﯾن دستگاه را در جاﯾی که معمو ً
ال رطوبت يا روغن وجود دارد ،ھمچون دستشوﯾی ﯾا حمام ،رختشويخانه
و غيره استفاده نکنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• ھنگامی که از سيار چند پرﯾزی استفاده ميکنيد ،چندﯾن دستگاه را به طور ھمزمان استفاده نکنيد.
 افزايش مصرف برق ميتواند باعث آتش سوزی و برق گرفتگی شود.• ھنگام نشت گاز ،قبل از آن که دستگاه تصفيه ھوا را روشن کنيد ،پنجره را باز کنيد تا ھوا تھوﯾه شود.
 در غير اين صورت ،ممكن است باعث انفجار ،آتش سوزی و سوختگی شود.• گاز قابل اشتعال ﯾا مواد محترقه را در مجاورت دستگاه نگھداری و ﯾا استفاده نکنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا خرابی دستگاه شود.• در صورتی که سر و صدای غيرعادی ،بو ﯾا دود از دستگاه خارج شود ،دوشاخه آن را از پرﯾز برق بکشيد و
با مرکز خدمات مشترﯾان تماس بگيرﯾد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• از قرار دادن اشياء سنگين بر روی سيم برق ﯾا تاشدن سيم در زﯾر دستگاه خودداری کنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• دستگاه را طوری نصب کنيد که در معرض تابش مستقيم نور خورشيد ،دستگاه گرماﯾشی و رطوبت قرار
نگيرد.
 در غير اين صورت ،ممكن است باعث برق گرفتگی ،آتش سوزی و خرابی دستگاه شود.• منبع آتش را نزديك دستگاه قرار ندھيد.
 -ممکن است باعث آتش سوزی شود.
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راه اندازي
• دوشاخه سيم برق را به طور كامل در پريز قرار دھيد به طوري كه شل نباشد.
 اگر اتصال ناپايدار باشد ،ميتواند باعث آتش سوزی شود.• سيم برق را به دلخواه خود دستکاری ﯾا آن را بلندتر نکنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• اجازه ندھيد آب وارد دستگاه شود.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• فرش ﯾا غيره را بر روی سيم برق قرار ندھيد.
 اگر شیء سنگين روى قاليچه قرار بگيرد ،چون سيم برق قابل رؤﯾت نيست ،ممکن است باعث آتش سوزی و برقگرفتگی شود.
• دستگاه را با دستان خيس لمس نکنيد.
 در غير اين صورت ،ممكن است باعث برق گرفتگی و آسيب شود.• از کشيدن سيم برق برای خارج کردن دوشاخه از پرﯾز خودداری کنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• از قرار دادن موانع در جلوی درﯾچه مکش ھوا ﯾا درﯾچه خروجی دستگاه خودداری کنيد.
 ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.• در جاﯾی که ممکن است آب به راحتی رﯾخته شود ،از دستگاه استفاده نکنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• به کودکان اجازه ندھيد تا از دستگاه باال بروند و يا خودسرانه آن را لمس کنند.
 ممکن است باعث خرابی دستگاه ﯾا آسيب شود.• ھنگامی که دستگاه در حال کارکردن است ،آن را جابجا نکنيد.
 عدم رعاﯾت اﯾن مورد امکان بروز آتش سوزی و برق گرفتگی و ﯾا آسيب جزئی به دستگاه را به ھمراه خواھد داشت.• از قرار دادن دستھا ،چسب يا فلز در جلوی درﯾچه مکش ھوا ﯾا درﯾچه خروجی دستگاه خودداری کنيد.
 ممکن است باعث خسارت ،آسيب ،ﯾا برق گرفتگی شود.• دستگاه را در جاﯾی که بخار روغن صنعتی ﯾا براده آھن فراوان است ،نصب نکنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا خرابی دستگاه شود.• برای جابجاﯾی دستگاه ،ھيچ قسمتی از دستگاه به غير از دستگيره ھاي آن را نگيرﯾد.
 عدم رعاﯾت اﯾن مورد امکان آسيب جزئی به دستگاه را بھمراه خواھد داشت.• در صورت نياز به تعمير دستگاه ،با مرکز خدمات تماس بگيرﯾد.
 بازکردن ﯾا تعمير خودسرانه دستگاه ممکن است باعث برق گرفتگی ﯾا آتش سوزي شود.• در صورت ورود آب به داخل دستگاه ،با شركت مشتريان گلديران تماس بگيريد.
 خطر برق گرفتگی ﯾا آتش سوزی وجود دارد.• ھيچگونه ضربه ﯾا فشاری به پنل جلوﯾی وارد نکنيد.
 ممکن است باعث خسارت ،آسيب ،ﯾا برق گرفتگی شود.• اجازه ندھيد کودکان و ﯾا افرادی که نميتوانند به تنھاﯾی دستگاه را به طور اﯾمن راه اندازی کنند ،با
دستگاه کار کنند.
 ممکن است باعث آسيب ﯾا برق گرفتگی شود.• در صورتی که سيم برق آسيب ببيند ،برای جلوگيری از ھر گونه خطری ،از ﯾک کارشناس تعميرات
بخواھيد تا آن را تعمير کند.
 -در غير اﯾن صورت ،ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا خرابی دستگاه شود.
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اقدامات احتياطی اﯾمنی

! احتياط
نصب
• ھنگام نصب در کنار تلوﯾزﯾون ﯾا دستگاه صوتی ،بيش از  1متر فاصله با آنھا در نظر بگيرﯾد.
 ممکن است باعث اختالل در تلوﯾزﯾون ﯾا دستگاه صوتی شود.• ھنگام خارج کردن دوشاخه از پرﯾز ،سر دوشاخه را بگيرﯾد.
 ممکن است باعث آسيب ﯾا برق گرفتگی شود.• از اﯾن دستگاه به عنوان فن تھوﯾه ﯾا ھود ،در آشپزخانه استفاده نکنيد.
 عمر دستگاه کوتاه خواھد شد.• در حين تميز کردن ،مطمئن شوﯾد که دستگاه متوقف شده است و دوشاخه را از پرﯾز برق بيرون كشيده
ايد.
 فن دستگاه با سرعت باال ميچرخد و ممکن است باعث جراحت شود.• دستگاه را در نزديكي آتش ،منابع حرارتي يا نور مستقيم آفتاب نصب نكنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزی شود.• از اﯾن دستگاه برای از بين بردن گازھای سمی ھمچون مونوکسيد کربن استفاده نکنيد.
 ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.• دستگاه را در محلی مسطح نصب کنيد و آن را به روی زمين نيندازﯾد ﯾا بر روی آن فشار وارد نکنيد.
 ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.• حداقل فاصله اين دستگاه از منابع روشنايي  5/1متر و از ديوار  10سانتيمتر بايد باشد.
 در غير اﯾن صورت ممکن است باعث تغيير رنگ دستگاه شود و ممکن است قدرت پاک کنندگی آن از بين برود.• تنھا از برق  220ولت استفاده کنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا برق گرفتگی شود.• دستگاه را در وساﯾل نقليه )خودرو ،کشتی و غيره( نصب نکنيد.
 -ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.

عملكرد
• اﯾن دستگاه را برای مصارف/اماکن خاص مانند محلھای نگھداری حيوانات/گياھان ،تجھيزات ابزار دقيق،
آثارھنری و غيره ،استفاده نکنيد.
 ممکن است باعث آسيب به اموال شود.• دستگاه را با مواد شوﯾنده قوی ھمچون حاللھا تميز نکنيد ،فقط از پارچه نرم استفاده کنيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا تغيير شکل دستگاه شود.• در صورتی که دستگاه به مدتی طوالنی استفاده نميشود ،دوشاخه آن را از برق خارج کنيد.
 ممکن است باعث خرابی دستگاه ﯾا آتش سوزي شود.• دستگاه را با دست خيس روشن نکنيد.
 ممکن است باعث برق گرفتگی شود.• از دستگاه تصفيه ھوا باال نروﯾد ﯾا شيئی را بر روی آن قرار ندھيد.
 ممکن است باعث جراحت بر اثر افتادن ﯾا غلتيدن شود.• فيلتر اوليه را در دستگاه قرار داده و آن را ھر ماه تميز کنيد.
 عدم رعاﯾت اﯾن مورد ،ميتواند باعث کوتاه شدن عمر فيلتر شود.• پيش از استفاده ،تمامي فيلترھا را در دستگاه قرار دھيد و در فواصل زمانی معين ،فيلتر را تميز کنيد.
 در غير اﯾن صورت ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.• دستگاه را در محلی مسطح نصب کنيد و آن را به روی زمين نيندازﯾد ﯾا بر روی آن فشار وارد نکنيد.
 -ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا خرابی دستگاه شود.
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• ھنگامی که سيم برق گره خورده است ،از آن استفاده نکنيد.
 گرماي توليد شده ممکن است باعث آتش سوزی شود.• تميز کردن و تعمير دستگاه را زمانی انجام دھيد که دوشاخه برق را از پرﯾز خارج كرده ايد و چرخش
پروانه متوقف شده باشد.
 عدم رعاﯾت اﯾن مورد ،ممکن است باعث برق گرفتگی و ﯾا جراحت شود.• از اﯾن دستگاه به عنوان دستگاه تھوﯾه استفاده نکنيد.
 عمر دستگاه کوتاه خواھد شد.• پس از شستن فيلتر اوليه ،آن را به طور کامل در زﯾر ساﯾه خشک کنيد تا ھيچگونه رطوبتی در آن نباشد.
 در غير اﯾن صورت ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.• مواد قابل اشتعال را درون دستگاه قرار ندھيد.
 ممکن است باعث آتش سوزي ﯾا خرابی دستگاه شود.• نگذارﯾد رطوبت خارج شده از مرطوب کننده ،مستقيماً به دستگاه برخورد کند.
 ممکن است باعث برق گرفتگی ،آتش سوزي ﯾا خرابی دستگاه شود.• ھنگامی که دستگاه روشن است ،پنل پشتی دستگاه را باز نکنيد.
 -فن در حال چرخش است و خطر جراحت را بھمراه خواھد داشت.
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٢

اقدامات احتياطی اﯾمنی

٧

نحوه نصب دستگاه

١٧

٧

انتخاب محل نصب

٧

دستگاه تصفيه ھوا را اﯾنگونه استفاده کنيد.

 ١٨نحوه تميز کردن

٨

نام قطعات دستگاه

٨

دستگاه

٩

نشانگر عملكرد و قطعه کنترلی

١٠

سيستم فيلتر

 ١١نحوه استفاده
١١

عملکرد تصفيه ھوا

١٢

صفحه نماﯾش نشانگر

١۴

عملکرد ﯾونيزه کننده

١۴

عملکرد خواب

١۵

عملکرد تميزکاری فيلتر

١۵

عملکرد قفل

١۶

نماﯾشگر عملکرد بررسی فيلتر

 ١٧نحوه نصب فيلترھا

١٩

روش نصب فيلتر قبل از استفاده

روش تعمير و نگھداری فيلتر

١٩

سطل آشغال را تميز کنيد

٢٠

نحوه تميز کردن بدنه

٢٠

نحوه تميز کردن سنسور

 ٢١نحوه نگھداری
 ٢٢عيب يابي قبل از
درخواست خدمات
 ٢۴مشخصات دستگاه
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نحوه نصب دستگاه
انتخاب محل نصب
دستگاه اصلی
• در جاﯾی نصب کنيد که پريز برق در دسترس باشد
• در جاﯾی نصب کنيد که ھيچ مانعی جلوی درﯾچه ورودی ھوا نباشد
• محل نصب دستگاه بايد افقي بوده و ھوا به ميزان كافي در جريان باشد.

!

ھشدار

در صورتی که دستگاه تصفيه ھوا بر روی ﯾک وسيله سيار ھمچون خودرو ،قاﯾق ﯾا ساﯾر وساﯾل نصب شده باشد،
ممکن است موجب خرابی دستگاه شود.

!

ھشدار

افراد )و کودکانی( که دچار ضعف در تواناﯾيھای فيزﯾکی ،حسی و ﯾا روانی ھستند و ﯾا دانش و تجربه کافی برای کار
کردن با دستگاه را ندارند ،نباﯾد از اﯾن دستگاه استفاده کنند ،مگر آنکه مراقبتھا و دستورالعمل ھاي الزم برای
استفاده از دستگاه را توسط فردی که مسئول اﯾمنی آنھاست درﯾافت کنند.
باﯾد مراقب کودکان باشيد تا مطمئن شوﯾد که با دستگاه بازی نميکنند.

دستگاه تصفيه ھوا را اﯾنگونه استفاده کنيد.
• ھنگام طبخ غذاھاي بودار مانند ماھي سرخ كرده ،تا حد امكان از دستگاه تصفيه ھوا كمتر استفاده كنيد.
 قطرات روغن حاصل از آشپزی ممکن است باعث نقص در عملکرد دستگاه ﯾا کاھش عمر آن شود و ممکن استموجب بو گرفتن فيلترھا شود.
• ھنگام خوابيدن ،ﯾک فاصله حداقل  1متری را از دستگاه تصفيه ھوا در نظر بگيرﯾد.
 سرعت فن دستگاه تصفيه ھوا آنقدر زﯾاد نيست .با اﯾن حال ممکن است احساس سرما کنيد.• دستگاه را در کنج قرار ندھيد.
 دستگاه را در جاﯾی که اطرافش لوازم برقی ﯾا مبلمان وجود دارد ﯾا در کنج خانه قرار ندھيد .در صورتی که دستگاهتصفيه ھوا در کنج نصب شود ،عملكرد مناسبي نخواھد داشت.

فارسي

نحوه نصب دستگاه

٧
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فارسي

٨

نام قطعات دستگاه

نام قطعات دستگاه
دستگاه

قسمت عمليات
محفظه فيلتر

خروجی

بخش حسگر
)گرد و غبار(

)فيلتر اوليه  +فيلتر آلرژی +
فيلتر بوگير  +فيلتر ھپا(
برس تميز كننده برای فيلتر
اوليه

بخش حسگر
)بو(

اﯾن را با دستتان نچرخانيد.
ممکن است باعث خرابی
دستگاه شود.
پنل جلوﯾی

دوشاخه برق

سطل آشغال
ورودی ھوا

 hشکل سيم برق ممکن است بسته به ھر كشور ،متفاوت باشد.
 hشکل سنسور ممکن است با توجه به مدل ،متفاوت باشد.
 hسنسور بو ،مخصوص سنجش بو است.
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فارسي

نام قطعات دستگاه

نشانگر عملكرد و قطعه کنترلی
نماﯾشگر پاکيزگی کلی
نماﯾشگر عملکرد
بررسی فيلتر

پاکيزگی کلی از جمله بو و گرد و غبار با رنگ
چھار مرحلھای نماﯾش داده ميشود

نماﯾشگر عملکرد
تميزکاری فيلتر

نماﯾشگر
بو/گرد و غبار

Sleep
Odor Dust

hr

Filter
Ionizer

Ionizer

Filter Clean

نماﯾشگر سرعت باد

نماﯾشگر قفل

نماﯾشگر خواب

Cleaning

PM 10

Turbo
High

PM2.5

Mid

PM1.0

Low

Auto

)(3Sec.

نماﯾشگر ﯾونيزه
کننده

Sleep

دکمه تميز كننده فيلتر

دکمه ﯾونيزه کننده

دکمه شروع/توقف
دکمه سرعت
دکمه شاخص

Indicator

دکمه شاخص

دکمه خواب

Speed

دکمه شروع/توقف
دکمه سرعت

نماﯾشگر شاخص گرد و غبار

برای روشن کردن و توقف دستگاه از اﯾن دکمه استفاده کنيد.
حجم باد را تنظيم ميکند.
ذرات ريز گرد و غبار را انتخاب ميکند و تراکم گرد و غبار را نماﯾش ميدھد.

دکمه خواب

حجم باد را برای زمان خواب تنظيم ميکند و ميتواند زمان را در ھنگامي كه چراغ
پاكيزگي خاموش است ،تنظيم كند.

دکمه فيلتر تميز

عملكرد تصفيه ھوا متوقف ميشود و ھمانطور که برس تميز كننده فيلتر اوليه
ميچرخد ،گرد و غبار انباشته شده در فيلتر اوليه را تميز ميکند.

دکمه ﯾونيزه کننده
عملکرد قفل
نماﯾشگر شاخص گرد و غبار

٩

ﯾون توليد ميکند و انواع مختلف باکترﯾھا را در ھوای داخلی از بين ميبرد.
دکمه سرعت و دكمه شاخص را به مدت سه ثانيه با ھم فشار دھيد و نگه
دارﯾد تا عملکرد قفل باز/بسته شود
اندازه ذرات رﯾز گردو غبار و تراکم آنھا را نشان ميدھد.

نماﯾشگر عملکرد بررسی فيلتر اگر نماﯾشگر عملکرد بررسی فيلتر روشن باشد ،بررسی کنيد که آﯾا فيلتر آلوده
شده است ﯾا خير و در صورتی که آلوده است ،فيلتر را تميز ﯾا تعوﯾض کنيد.

 hراھنمای اندازه ذره گرد و غبار
 :PM10اندازه ذره گرد و غبار برابر ﯾا کمتر از  10ميکرومتر است )ھنگام احتراق در محل ،اگزوز اتومبيل و غيره رخ مي
دھد(
 :M2.5اندازه ذره گرد و غبار برابر ﯾا کمتر از  2.5ميکرومتر است )شامل ﯾون ،ترکيبات کربن و ترکيبات فلز است(
 :PM1.0اندازه ذره گرد و غبار برابر ﯾا کمتر از  1.0ميکرومتر است )دود سيگار و غيره(

2,MFL42657823,페페페페페 2016. 8. 30. 페페 11:33 Page 10

فارسي

 ١٠نام قطعات دستگاه

سيستم فيلتر
فيلتر آلرژی

فيلتر HEPA
محفظه فيلتر ضد
باکتری

فيلتر اوليه

فيلتر بوگير

عملکرد

نام فيلتر
فيلتر اوليه

اﯾن فيلتر برای از بين بردن ذرات بزرگ است و با تصفيه آنتی بيوتيک انجام ميشود که
به افزاﯾش طول عمر کمک مي كند.

فيلتر آلرژی

مواد آلرژی زا را که باعث آلرژی ميشوند جذب کرده و تجزﯾه مي كند.

فيلتر بوگير

فيلتر بوگير کلی دود سيگار )بو( ،بوی غذای فاسد ،بوی موی حيوانات ،دی اکسيد
نيتروژن ،بوی توالت ،بوی مواد قلياﯾی و اسيدی و ترکيبات الی ) (VOCرا از بين مي برد.

فيلتر HEPA

فيلتر  HEPAذرات رﯾز ھمچون الشه کنه ،گرده گياھان ،دود سيگار )ذرات( ،گردو غبار
رﯾز ،قارچھای شناور ،موی حيوانات و غيره را از بين مي برد.

زمان شستشو و تعوﯾض فيلتر بستگی به محيط استفاده دارد.

!

توجه

• در صورتی که از مرکز خدمات بخواھيد که فيلتر را برای شما بشوﯾند ،با دريافت ھزينه اين كار براي تان انجام مي
شود.
• زمان تعوﯾض فيلتر ممکن است با توجه به محيط استفاده فرق داشته باشد.
• جنس فيلتر بسته به مدل مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد.
• در صورتی که به تعداد بيشتر و تعوﯾض فيلتر نياز دارﯾد ،لطفاً با مرکز خدمات  LGتماس بگيرﯾد.
• تنھا در صورت وجود فيلتر بر روی دستگاه ميتوان تضمين کرد که فرآﯾند تصفيه ھوا عادی است.
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فارسي

نحوه استفاده ١١

نحوه استفاده
عملکرد تصفيه ھوا
ھوای داخلی را با ھوای تازه و پاک ،تصفيه ميکند.
 .١دکمه

را فشار دھيد تا عمليات تصفيه ھوا شروع شود

 .٢دکمه سرعت

را فشار دھيد تا سرعت باد را انتخاب کنيد.

• با فشار دادن دکمه سرعت
ميکند.
خودکار

 ،سرعت باد به ترتيب از خودکار ← کم ← متوسط ← زﯾاد ← توربو تغيير
کم

زﯾاد

متوسط

توربو
Turbo

High
Mid

Mid
Auto

Low

• ھنگامی که دستگاه برای نخستين بار روشن شود ،حالت آن بر روی خودکار تنظيم شده است.
)در حالت عملکرد خودکار ،حجم باد به صورت خودکار با توجه به ميزان آلودگی ھوای داخلی تنظيم مي شود(.
• در طول مدت تثبيت سنسور ) 30ثانيه( پس از شروع عمليات ،نماﯾشگر پاکيزگی برای نماﯾش در نماﯾشگر آماده مي
شود.

…

Odor Dust

PM 10

• پس از  30ثانيه ,پاکيزگی کلی و تراکم گرد و غبار نماﯾش داده ميشود .از آنجا که سنسور بو  2دقيقه پس از آغاز
عمليات دستگاه تثبيت ميشود ،سطح آلودگی  PM1.0 ،PM2.5 ،PM10برای پاکيزگی نماﯾش داده مي شود.
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فارسي

 ١٢نحوه استفاده

صفحه نماﯾش نشانگر
 .١دکمه نشانگر

را فشار دھيد و تراکم  PM10 / PM2.5 / PM1.0را بررسی کنيد.

• با ھر بار فشار دادن اﯾن دکمه ،تراکم  PM1.0 ← PM2.5 ← PM10به ترتيب بررسی ميشود .با فشار دادن دکمه
شاخص در طول عمليات دستگاه ،تراکم  PM1.0 / PM2.5 / PM10به مدت  10ثانيه در نماﯾشگر نماﯾش داده
ميشود.
نماﯾشگر رنگی پاکيزگی کلی
اندازه ذره گرد و غبار

نماﯾشگر بو/گرد و غبار

Odor Dust

PM 10

نماﯾشگر تراکم گرد و غبار
• صفحه نمايش اندازه ذره گرد و غبار را بررسی کنيد.
• تراکم گرد و غبار بر اساس پنجره تراکم گرد و غبار با باالترﯾن ميزان آلودگی نماﯾش داده ميشود.
مثال( ھنگامی که تراکم  PM10برابر با  79است )نرمال( و  PM2.5برابر با  90است )بد( و  PM1.0برابر با  50است
)نرمال( ،مقدار  PM2.5برای تراکم گرد و غبار نماﯾش داده مي شود.
پاکيزگی با توجه به ميزان آلودگی  PM10 / PM2.5 / PM1.0و بو ،با  4رنگ نماﯾش داده ميشود.
)آلوده( قرمز ← نارنجي ← سبز ← ابی )پاک(
• ھنگامی که پاکيزگی نماﯾش داده شده باالتر از بد/خيلی بد است ،علت ميزان بد )گرد و غبار/بو( عالوه بر نماﯾشگر
رنگی پاکيزگی ،نماﯾش داده ميشود .رنگ پاکيزگی کلی بر اساس بدترﯾن ميزان در بين  PM10 / PM2.5 / PM1.0و بو
نماﯾش داده مي شود.

روش بررسی پاکيزگی کلی
تراکم گرد و غبار )واحد ميکروگرم/مترمکعب(
PM 1.0
PM 2.5
PM 10

پاکيزگی
کلی

وضعيت

قرمز

خيلی بد

برابر ﯾا بيشتر از
151

نارنجي
سبز

بد
نرمال

81~150
31~80

ابی

خوب

برابر ﯾا کمتر از 30

وضعيت

تراکم بو
م يز ا ن

برابر ﯾا بيشتر از
101

برابر ﯾا بيشتر از
101

خيلی قوی

4

51~100
16~50

51~100
16~50

قوی
نرمال

3
2

ضعيف

1

برابر ﯾا کمتر از  15برابر ﯾا کمتر از 15

 hتراکم گرد و غبار از  8تا  999نماﯾش داده مي شود.
ھنگامی که صحبت از مقادﯾر تراکم گرد وغبار ميشود ،منظور ما بر اساس اطالعات ارائه شده توسط سازنده سنسور
است.
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نماﯾشگر رنگی پاکيزگی کلی
اندازه ذره گرد و غبار

نماﯾشگر بو/گرد و غبار

Odor Dust

PM1.0

نماﯾشگر تراکم گرد و غبار

• توضيحات بر روی نماﯾشگر :از آنجايي كه تراكم  PM1.0با مقدار  08ميكروگرم /متر مكعب بد )نارنجي( است ،گرد و
خاك در نمايشگر بو /گرد و غبار نشان داده مي شود .از آنجايي كه عبارت  odorدر نمايشگر بو /گرد و غبار نشان داده
مي شود ،پس شدت بو زياد است .چنانچه عبارت  PM1.0در نمايشگر اندازه ذره گرد و غبار نشان داده شود ،ميزان
تراكم  PM1.0بيش از  PM10يا  PM2.5است.
منابع
• ميزان پاكيزگي  PM10و  PM2.5توسط )) Ministry of environment (Air KOREAوزارت محيط كره( تدوين شده اند
)(2015
 ميزان پاكيزگي نشان داده شده دستگاه ممكن است با مقادير اعالم شده توسط )environment (Air KOREA) Ministry ofوزارت محيط كره( تفاوت داشته باشد.
• ميزان تراکم گرد و غبار برای  PM1.0به ھمان صورتی نماﯾش داده ميشود که برای ميزان تراکم گرد و غبار برای
 PM2.5استفاده ميشود) .استانداردھای (LG Electronics
• تراکم نماﯾش داده  PM10 / PM2.5ممکن است با معيار  MEPو دﯾگر دستگاھھای سنجش ﯾا محصوالت دﯾگر فرق
داشته باشد.
 ميزان مشخص شده تراکم گرد و غبار ممکن است با توجه به تفاوت در شيوه سنجش گرد و غبار با ﯾکدﯾگر وھمچنين با مقدار واقعی تراکم گرد و غبار فرق داشته باشد.
 ارزﯾابی تراکم گرد و غبار در مقابل گرد و غبار برای تستھای استاندارد شرکت  LG Electronicsانجام شده است.• در صورتی که شما از دستگاھی استفاده ميکنيد که دود و ذرات رﯾز توليد ميکند )مرطوب کننده ،دستگاه کولر،
اسپری و غيره( ،ممکن است تراکم ذرات رﯾز گرد و غبار تغيير کند.
• از آنجا که نماﯾشگر پاکيزگی گرد و غبار کلی و بو را نماﯾش ميدھد ،ممکن است با مقدار تراکم  PM2.5 ،PM10و
 PM1.0تفاوت داشته باشد.
• حتی در ﯾک فضا ،مقدار تراکم  PM10ممکن است به خاطر گردش ھوا ،با ساﯾر محصوالت فرق داشته باشد.
• نماﯾشگر پاکيزگی کلی مي تواند در واکنش به مواد شيمياﯾی موجود در خوشبو کننده ھوا ،عطر ،بوگير و مواد
آراﯾشی تغيير کند.
• مقدار تراکم گرد و غبار نماﯾش داده شده ميتواند بسته به محيط نصب )تحت تأثير مبل ،تختخواب ،فرش،
جاروبرقی ،رطوبت ،دود ،حشرات ،چربی و غيره ( تغيير کند.
• مقدار تراکم نماﯾش داده شده  PM10/PM2.5/PM1.0ميتواند بسته به محيط پيرامون )کارگاه ساختمانی ،رو به
خيابان ،کارخانه و غيره( تغيير کند.
• تراکم ذرات رﯾز گرد و غبار ممکن است در نزدﯾکی درھاي خروجی ،پنجره ھا و منفذھای تھوﯾه ھوا ﯾا در شرايطي
که ھوای بيرون به داخل جرﯾان دارد ،بيشتر اندازه گيری شود.
• سنسور را با مواد دﯾگری غير از الکل ﯾا آب تميز نکنيد .ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.

فارسي

نحوه استفاده ١٣
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فارسي

 ١۴نحوه استفاده

عملکرد ﯾونيزه کننده
اﯾن دکمه ﯾون منفی توليد ميکند و باکترﯾھای مختلف موجود در ھوا را از بين ميبرد.
 .١دستگاه تصفيه ھوا را با فشردن دکمه
 .٢دکمه ﯾونيزه کننده

روشن کنيد.

را فشار دھيد.

• مواد خطرناک ھمچون باکتری ،وﯾروس و غيره را در ھوا از بين ميبرد.
• ھرگاه که اﯾن دکمه فشرده شود توالی عمليات را به صورت ﯾونيزه کننده ← بازنشانی عملکرد ← ﯾونيزه کننده
تغيير مي دھد.

① توليد دسته
ﯾونی توسط
پيوند قطبی
ذرات آب در ھوا

② ﯾون
استرﯾليزاسيون
مواد خطرناک
مختلفی را
احاطه ميکند.

③ توليد OH
)ھيدروکسيل(
که نسبت به
واکنشھای
شيماﯾی
مختلف ضعيف
است

④ واکنش ميان
ھيدروکسيل
) (OHو مواد
خطرناک

⑤ ھوای پاک عاری
از مواد خطرناک

عملکرد خواب
ھنگام خوابيدن محيط را آرام و دلپذﯾر ميکند.
 .١دستگاه تصفيه ھوا را با فشردن دکمه
 .٢دکمه خواب

روشن کنيد.

را فشار دھيد.

• به عملكرد کم سر و صدا تغيير مي كند که مخصوص خوابيدن است.
• ھنگامی که حالت خواب روشن است ،تنھا حالت خواب نماﯾش داده مي شود.
• زمان رزرو را ميتوان به صورت  2ساعت ← 4ساعت ← 8ساعت ← 12ساعت ← غيرفعال تنظيم کرد.
 .٣سرعت فن در حالت خواب.
• اگر دکمه خواب
را فشار دھيد ،به صورت خودکار به مدت ﯾک ساعت فن با سرعت پايين كار مي كند و پس از
آن سرعت فن با کيفيت ھوا کنترل خواھد شد.
• در طول فعاليت حالت خواب ،ميتوانيد با فشار دادن دکمه سرعت
خودکار ← کم ← متوسط ← زﯾاد ← توربو بگذارﯾد.
 .۴نحوه غيرفعال کردن حالت خواب :دکمه حالت خواب

سرعت فن را بر روی ﯾکی از حالت ھاي

را دوباره فشار دھيد.

 hھنگامی که حالت خواب تنظيم شده باشد ،ساﯾر چراغھا به جز حالت خواب ،خاموش ميشوند.
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عملکرد تميزکردن فيلتر )از بين بردن ذرات بزرگ(.
ھنگامی که عملکرد تميزکردن فيلتر روشن است ،دستگاه تصفيه ھوا متوقف ميشود .برس تميز كننده برای فيلتر اوليه
شروع به چرخيدن ميکند تا ذرات نشسته بر روی فيلتر را از بين ببرد .ذرات پاک شده از فيلتر اوليه در سطل آشغال که
در پاﯾين قرار دارد جمع ميشوند .سطل آشغال را به صورت دوره اي تميز کنيد.
برای تميز کردن سطل آشغال به صفحه  19مراجعه کنيد.

برای عملكرد خودکار
• پس از استفاده به مدتی خاص ،تميز کردن فيلتر را به صورت خودکار انجام ميدھد .الزم نيست که شما کار دﯾگری
انجام دھيد.
•  5دقيقه در نماﯾشگر نشان داده ميشود و تميز کردن فيتر را به مدتی معين انجام مي دھد.
• اﯾن عملکرد در طول عملکرد حالت خواب ،فعال نمي شود.

برای عملكرد دستی
 .١دکمه تميز کردن فيلتر

را فشار دھيد.

• تميز کردن فيلتر را ظرف  5ثانيه آغازمي كند.
•  5دقيقه در نماﯾشگر نشان داده مي شود و تميز کردن فيلتر را مدت زمان خاصي انجام مي دھد.
• ھرگاه که ﯾک بار فشار داده شود ،به ترتيب تميزکردن فيلتر ← غير فعالسازی ← تميز کردن فيلتر تغيير ميکند.
• ھنگامی که قصد دارﯾد تصفيه کننده را در حالی که فيلتر تميز ميشود روشن کنيد ،دکمه تميز کردن فيلتر را ﯾک بار
دﯾگر فشار دھيد تا لغو شود.

عملکرد قفل
 .١دکمه

را فشار دھيد.

 .٢دکمه سرعت فن

و دکمه شاخص

• اﯾن کار عملکرد قفل

را ھمزمان به مدت بيش از  3ثانيه فشار دھيد.

را با صدای “زنگ” فعال مي كند.

• اﯾن دکمه مي تواند دستگاه را در مقابل تغييرات ناخواسته توسط کودکان ﯾا دﯾگران ،محافظت کند.
• دکمه سرعت
شود.

و دکمه شاخص

را ھمزمان به مدت بيش از  3ثانيه فشار دھيد تا عملکرد قفل غيرفعال

• در صورتی که با فشردن ھر دکمه کاری انجام نشد ،عملکرد قفل را بررسی کنيد و آن را غيرفعال کنيد.
• در صورتی که سيم برق از پرﯾز برق خارج شود ،عملکرد قفل نيز غيرفعال ميشود
 hحتی ھنگامی که دستگاه متوقف است ،ميتوانيد عملکرد قفل را با فشار دادن دکمه سرعت
به صورت ھمزمان به مدت  3ثانيه ،فعال و غيرفعال کنيد.

و دکمه شاخص

فارسي

نحوه استفاده ١۵
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فارسي

 ١۶نحوه استفاده

نماﯾشگر عملکرد بررسی فيلتر
 .١اگر نماﯾشگر بررسی فيلتر روشن است ،با فشردن دکمه
برق را از پرﯾز خارج کنيد.

دستگاه در حال کار را خاموش کنيد و دوشاخه سيم

 .٢پنل جلوﯾی دستگاه را باز کنيد و فيلتر را بررسی کنيد .اگر فيلترھا آلوده است ،آنھا را تميز و ﯾا تعوﯾض کنيد.
 hبرای اطالع از روش تميزکردن و تعوﯾض فيلتر صفحات  18تا  19را مطالعه کنيد.

>روش تعوﯾض فيلتر )روش خاموش کردن چراغ تعوﯾض فيلتر(<
روش .1پنل جلوﯾی را به مدت بيش از  10ثانيه باز کنيد.
روش .2دوشاخه سيم برق را از پرﯾز خارج کنيد.

 hاز آنجا که چراغ بررسی فيلتر به صورت خودکار پس از  24ساعت غيرفعال ميشود ،بنابراﯾن فيلتر را در اﯾن مدت تعوﯾض
کنيد.
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فارسي

نحوه نصب فيلترھا ١٧

نحوه نصب فيلترھا
روش نصب فيلتر قبل از استفاده
قبل از استفاده از فيلتر ،پوشش پالستيكي آن را باز کنيد.
 .١پنل جلوﯾی را بيرون بکشيد تا باز شود.

 .٢فيلتر را از دستگاه اصلی جدا کيد.

 .٣پوشش پالستيكي فيلتر را جدا کنيد.

 .۴بعد از جدا کردن بسته بندی پالستيكي ،فيلتر را نصب
کنيد.

وﯾنيل را
جدا کنيد.

 .۵پنل جلوﯾی را ببندﯾد.

!

 .۶بر روی سطحی صاف بدون مانع در اطراف دستگاه ،از
دستگاه استفاده کنيد.

احتياط

در صورتی که پوشش پالستيكي جدا نشود و نصب شود ،ممکن است دستگاه باد را بيرون ندھد.
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فارسي

 ١٨نحوه تميز کردن

نحوه تميز کردن
 .١قبل از تميز کردن مطمئن شوﯾد که دستگاه خاموش است.
دستگيره را بگيرﯾد ،سپس به جلو بکشيد ،پنل جلوﯾی را باز کنيد.

پنل جلوﯾی

 .٢دستگيره سطل آشغال را به طرف باال بکشيد تا آن را خارج کنيد.

 .٣محفظه فيلتر را از دستگاه اصلی بيرون بکشيد.

 .۴محفظه فيلتر را بر روی زمين مسطح قرار دھيد و آوﯾز ثابت فيلتر اوليه
را در جھت عمودی بلند کنيد تا آن را باز کنيد.

 .۵فيلتر اوليه را جدا کنيد.

 .۶فيلتر باز شده را مطابق با روش تميز کردن فيلتر که
در صفحه بعد آمده است ،تميز کنيد.

محفظه فيلتر ضد
باکتری
فيلتر ھپا

!

احتياط

• فيلتر اوليه را در ساﯾه کام ً
ال خشک کنيد.
• در صورتی که قبل از خشک شدن استفاده شود ،ممکن است باعث بوی بد شود.

فيلتر بوزدا

فيلتر اوليه
فيلتر آلرژی
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فارسي

نحوه تميز کردن ١٩

روش تعمير و نگھداری فيلتر
تعمير و نگھداری فيلتر ممکن است بسته به محيط متفاوت باشد.
 hفيلتر آلرژی ،فيلتر بوگبر و فيلتر  HEPAرا با آب نشوﯾيد ،اما در صورتی که زﯾاد آلوده شده است ،باﯾد آن را تعوﯾض کنيد.
مراقب باشيد که ھنگام استفاده از دستگاه فيلتر نباﯾد با آب مرطوب شود.
 hزمان بررسی فيلتر ممکن است بسته به محيط استفاده متفاوت باشد.
نوع فيلتر

طبقه بندى

دوره تميز کردن

فيلتر اوليه

جھت شستشو

يك بار در ماه شسته
شود

روش تعمير و نگھداری
به دليل وجود عملکرد تميز کردن فيلتر ،نيازی نيست
به صورت جداگانه فيلتر را تميز کنيد .اما ھنگامی که
ساﯾر فيلترھا را با جاروبرقی تميز ميکنيد ،اين فيلتر را
نيز تميز کنيد .ميتوانيد از فيلتر تميزشده بيشتر
استفاده کنيد.

شکل 1

فيلتر ذرات آلرژی زا

جھت شستشو

شستشو ﯾک بار در ماه فيلتر آلرژی را عوض کنيد.

شکل 2

فيلتر دفع عفونت

جھت شستشو

فيلتر را بہ مدت  1ساعت در آب گرم خيس کنيد.
دوره شستشو حدود  6ماه
با تکان دادن آب درون فيلتر ،ذرات را از آن جدا کنيد.

شکل 3

فيلتر HEPA

جھت شستشو

فيلتر ھپای قابل شستشو را با استفاده از ماشين
دوره شستشو حدود  6ماه
شستشو بشوﯾيد.

شکل 4

فيلتر اوليه 1

فيلتر ذرات آلرژی زا 2

فيلتر دفع عفونت 3

فيلتر ھپا 4

سطل آشغال را تميز کنيد
پس از تميز کردن سطل آشغال ،پنل جلوﯾی را ببنديد .لطفاً آن را كام ً
ال ببنديد در
غير اﯾن صورت کار نميکند.
 .١مطمئن شوﯾد که در حين عمليات دستگاه را خاموش کنيد.
پنل جلوﯾی را به سمت جلو بکشيد تا باز شود.
 .٢دستگيره سطل آشغال را در به طرف باال بکشيد تا آن را خارج کنيد.
 .٣سطل آشغال را خالی کنيد.

 .۴برای قرار دادن سطل آشغال ،باﯾد منفذ کناری سطل آشغال را وارد درﯾچه
فيلتر ذرات بزرگ کنيد.

پن ل
جلوﯾی
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فارسي

 ٢٠نحوه تميز کردن

نحوه تميز کردن بدنه
تصفيه کننده ھوا را با ﯾک پارچه نرم که در آب گرم چالنده شده است ،پاک کنيد .مخصوصاً اطراف ورودی ھوا ممکن
است گرد و غبار انباشته شود .به صورت دوره اي آن را تميز کنيد.

!

احتياط

• قسمت کنترل بدنه اصلی و قسمت نماﯾشگر را با شوﯾنده قلياﯾی تميز نکنيد.
• سطح تصفيه کننده ھوا را با استفاده از اسيد سولفورﯾک ،اسيد ھيدروکلرﯾک ﯾا حالل )تينر ،نفت سفيد و غيره(
تميز نکنيد .را بر روی سطح دستگاه برچسب نچسبانيد .ممکن است به سطح دستگاه آسيب بزند.
• با ﯾک پارچه نرم تميز کنيد .عدم رعاﯾت اﯾن مورد ممکن است باعث خراشيده شدن و آسيب خارجی به دستگاه
شود.
• ھنگام تميز کردن دستگاه ،نگذارﯾد آب وارد دستگاه شود .قبل از تميز کردن دستگاه را خاموش کنيد و آن را از
برق بکشيد) .ھميشه بررسی کنيد که آﯾا فن در حال حرکت است ﯾا خير(.

نحوه تميز کردن سنسور
پوشش سنسور را در قسمت پشت دستگاه باز کنيد.
لنز را با ﯾک پنبه مرطوب با کمی آب تميز کنيد و سپس مجدًد با ﯾک پنبه خشک ،آن را تميز کنيد.

!

احتياط

سنسور را با مواد دﯾگری غير از الکل ﯾا آب تميز نکنيد .ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.
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فارسي

نحوه نگھداری در انبار ٢١

نحوه نگھداری
نحوه نگھداری
اگر به مدتی طوالنی از دستگاه استفاده نميکنيد ،آن را در جاﯾی خشک و زﯾر ساﯾه نگه دارﯾد.
 .١دستگاه تصفيه ھوا را با فشردن دکمه

روشن کنيد.

• اگر بيش از ﯾک ساعت در ﯾک روز خوب کار کرده باشد ،ميتواند رطوبت و قارچ ھاي )كپك( داخل دستگاه را از بين
ببرد.

دستگاه تصفيه ھوا را متوقف
 .٢با فشار دادن دکمه
کنيد و سيم برق را از پرﯾز جدا کنيد.
دوشاخه برق

 .٣فيلترھا باﯾد از دستگاه خارج شده ،محکم با ﯾک کيسه پالستيكي بسته
شوند و در مکانی ساﯾه بدون نور مستقيم نگھداری شوند.

 hشکل سيم برق ممکن است
بسته به ھر كشور ،متفاوت باشد.

• اگر فيلترھا در فصل بارانی در انبار نگھداری ميشوند ،ممکن
است باعث بوی بد شوند.

 .۴لطفاً بدنه اصلی دستگاه تصفيه ھوا راتميز کنيد و از آن به خوبي نگھداري كنيد.
وقتي كه قرار است براي مدت زمان طوالني از دستگاه استفاده نكنيد،
برای جلوگيری از ورود ھر گونه گرد و غبار ﯾا اشياء خارجی به درون بدنه
اصلی ،آن را با پوشش پالستيكي بسته بندی کنيد.
• با ﯾک پارچه نرم تميز کنيد .عدم رعاﯾت اﯾن مورد ممکن است باعث
خراشيده شدن و آسيب خارجی به دستگاه شود.
• آن را در مکانی خنک بدون نورد مستقيم آفتاب نگه دارﯾد.

 .۵دستگاه را در مکانی با رطوبت باال ﯾا در معرض نور مستقيم آفتاب قرار ندھيد.
• ممک است باعث بوی بد ،تغيير شکل ،نقص در عملکرد و غيره شود.
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فارسي

 ٢٢رفع مشکل قبل از درخواست خدمات

عيب يابي قبل از درخواست خدمات
در صورتی که دستگاه اﯾراد دارد ،قبل از درخواست خدمات از مرکز خدمات ،موارد زﯾر را بررسی کنيد.
نشانه
اص ً
ال روشن نميشود.

مقدار باد كم است و سرو
صدا دارد.

تصفيه ھوا اص ً
ال کار
نميکند.

بوي عجيبي از درﯾچه
خروجی ھوا خارج ميشود

بوی بدی وجود دارد ،اما
چراغ شاخص تغيير
نميکند.

بررسی
• دوشاخه برق از پرﯾز خارج نشده است؟

• آن را به طور صحيح به پرﯾز وصل کنيد.

• ولتاژ برق خيلی پايين نيست؟

• بررسی که آﯾا  220ولت است.

• آﯾا فيلتر اوليه مسدود شده است؟

• فيلتر اوليه را تميز کنيد.

• آﯾا گرد و غبار روی فيلتر  HEPAانباشته شده • فيلتر  HEPAرا تميز کنيد.
است؟
• آﯾا آلودگی ھواي داخل شدﯾد است؟

• قبل از استفاده ،ابتدا ھوا را تھوﯾه کنيد.

• آﯾا گرد و غبار روی فيلتراوليه انباشته شده
است؟

• فيلتر اوليه را تميز کنيد.

• آﯾا گرد و غبار روی فيلتر  HEPAانباشته شده • فيلتر  HEPAرا تميز کنيد.
است؟
• آﯾا مکان استفاده از دستگاه خيلی وسيع
نيست؟

• دستگاه را مناسب با محيط استفاده ،مورد استفاده
قرار دھيد ) .در جاھاﯾی که تھويه روان است ،ھمچون
ورودی ،پنجره و غيره استفاده نکنيد(.

• آﯾا موانعی در آن نزدﯾکی وجود دارد؟

• لطفا موانع را برطرف کنيد.

• آﯾا دستگاه در گوشه دﯾوار نصب شده
است؟

• محل نصب را تغيير دھيد.

• آﯾا دستگاه را در جايي كه مقدار زﯾادی دود
ﯾا بو وجود دارد ،استفاده كرده ايد؟

• در صورتی که دود زﯾاد ﯾا بوی بد وجود داشته باشد،
عملکرد تميز كنندگي ھوا ممکن است کم شود .لطفاً
پس از تھوﯾه ،از تصفيه کننده ھوا استفاده کنيد.

• آﯾا فيلتربوگير بوی غير طبيعی دارد؟

• لطفاً فيلتر بوگير را تميز کنيد.

• آﯾا چراغ قرمز در نماﯾشگر روشن نشده
است؟

• چراغ شاخص پاکيزگی را از طرﯾق سنسور بو مشخص
مي كند .ممکن است حسگر بو ،به بوی غذا واکنش
ندھد ،زيرا اين حسگر برای تشخيص آلودگی گازی
است .اما بوی بد توسط فيلتر بوگير از بين ميرود.

• حتی در صورتی که آن را به اتاقی تميز
ببرﯾد ،رنگ چراغ تغيير نميکند؟

• اگر شدت بو بيشتر از تواناﯾی پردازش تصفيه کننده ھوا
باشد ،ممکن است چراغ نماﯾشگر تغيير نکند.

چراغ شاخص به طور
پيوسته با رنگ قرمز روشن
• آﯾا از اسپری در نزدﯾکی دستگاه تصفيه ھوا
است.
استفاده كرده ايد؟
دکمه به خوبی کار
نميکند.

اقدامات

• آﯾا چراغ قفل در قسمت عمليات روشن
است؟

• از اسپری در نزدﯾکی دستگاه تصفيه ھوا استفاده
نکنيد.
• دکمه سرعت و دکمه شاخص را به صورت ھمزمان به
مدت  3ثانيه فشار دھيد تا تنظيمات قفل به حالت اوليه
برگردانده شود.
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نشانه
ھيچ تغييری در تراکم ذرات
رﯾز گرد و غبار رخ نداده
است.
مقدار تراکم ذرات رﯾز گرد و
غبار ھمچنان باال نشان
داده ميشود.

رنگ ميزان تميز بودن کلی
و مقدار تراکم گرد و غبار با
ﯾکدﯾگر فرق دارند.

بررسی
• آﯾا شيئی خارجی در سنسور وجود ندارد؟

• به قسمت نحوه تميز کردن سنسور مراجعه کنيد و
سپس گرد و غبار را بيشتر تميز کنيد.

• آﯾا در ﯾک محوطه بسته از دستگاه استفاده
مي كنيد؟

• در ﯾک محوطه بسته ،ميزان شاخص تميز بودن ممکن
است بدون تغيير باقی بماند.

• آﯾا مکان نصب در جاﯾی است که ھوا به طور • در محيطی که ھوا به درون جرﯾان دارد ،مقدار تراکم
ممکن است باال نشان داده شود.
پيوسته به درون جرﯾان دارد؟
• آﯾا نماﯾشگر گرد و غبار/بو ،عبارت  odorرا
نشان نميدھد؟

بين شاخص ) • (Air KOREAآيا تفاوتي بين شاخص )(Air KOREA
) Ministry of environmentوزارت محيط
Ministry of environment
كره( و مقادير نشان داده شده توسط
)وزارت محيط كره( و سطح
دستگاه تصفيه ھوا وجود دارد؟
كلي پاكيزيگي تفاوت
وجود دارد
• آﯾا بوگير بوزدا ھيچ بوﯾی توليد نميکند؟
• آﯾا در اﯾن محيط بوی فراواني وجود دارد؟
فيلتر بو توليد ميکند.

چراغ بو و گرد و غبار
نماﯾش داده نميشود.

اقدامات

• ميزان تميز بودن کلی ،تراکم بو و گرد و غبار را به طور
کلی مي سنجد و سپس نماﯾش ميدھد .در صورتی
که ميزان بو شديد باشد و در عين حال تراکم گرد و
غبار کم باشد ،ميزان تميز بودن کلی ممکن است رنگ
دﯾگری را نشان دھد.
• ممكن است بين شاخص )(Air KOREA
) Ministry of environmentوزارت محيط كره( كه مقدار
متوسطي است و ميزان كلي پاكيزگي مشخص شده
توسط دستگاه تصفيه ھوا كه بر اساس شرايط موجود
ارزيابي و نشان داده مي شود است
• تناوب تعوﯾض فيلتر ممکن است با توجه به محيط
استفاده فرق داشته باشد.
• طول عمر فيلتر ممکن است به شدت کاھش ﯾابد اگر
ھنگام پخت غذا ﯾا کباب کردن ماھی /گوشت به مدت
طوالنی از آن استفاده کنيد .ھنگام آشپزی پنجره را باز
کنيد و ھوای اتاق را تا جاﯾی که ممکن است تھوﯾه
کنيد .پس از تھوﯾه ھوا ،از تصفيه کننده ھوا به منظور
از بين بردن بوھای باقيمانده استفاده کنيد.

• آﯾا ميزان تميز بودن کلی زرد ﯾا سبز ميشود؟ • تنھا ھنگامی که ميزان تراکم گرد و غبار بد  /خيلی بد
است ﯾا تراکم بو قوی  /خيلی قوی است ،چراغ بو /
گرد و غبار ﯾک ماده را به عنوان علت آلودگی نشان مي
دھد.

فارسي

رفع مشکل قبل از درخواست خدمات ٢٣
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فارسي

 ٢۴مشخصات دستگاه

مشخصات دستگاه
عرض

عمق

ارتفاع

ابعاد خارجی ،طراحی و استاندارد دستگاه را می توان برای بھبود کيفيت دستگاه تغيير داد.

نام مدل

AS70GPWF1

منبع برق

 220ولت~  50ھرتز

وزن دستگاه
اندازه ظاھری )ميلی متر(
مصرف برق

 16.2کيلوگرم
) 475عرض( ) 680 xارتفاع( ) 300 xعمق(
 90وات

 hمشخصات برق در دفترچه راھنما محدوده اي را برای کاربرد احتمالی نشان ميدھد ،پس ممکن است با درجه بندی
روی برچسب که درجه بندی ناحيه استفاده در دستگاه را نشان ميدھد ،فرق داشته باشد.

2,MFL42657823,페페페페페 2016. 8. 30. 페페 11:33 Page 25

2,MFL42657823,페페페페페 2016. 8. 30. 페페 11:33 Page 26

2,MFL42657823,페페페페페 2016. 8. 30. 페페 11:33 Page 27

2,MFL42657823,페페페페페 2016. 8. 30. 페페 11:33 Page 28

