التركيب

التشغيل

شحن البطارية

مالحظة

بدء التشغيل

• ال تقم بتركيب الجھاز في البيئات التالية:

• ال تنظف الجھاز بمنظفات قوية تنتمي إلى األنواع المذيبة ،بل استخدم
قطعة قماش ناعمة.

يحتوي ھذا الجھاز على بطارية مدمجة ،لذا استخدم المنتج بعد توصيل
محول التيار المتردد وشحن البطارية بالكامل.

• ال يمكن التحقق من طاقة البطارية المتبقية أثناء الشحن.
ال بجھاز ذكي ،فيمكنك التحقق من حالة
• إذا كان منقي الھواء متص ً
البطارية من خالل تطبيق .Puricare Mini
إال أنھا قد تختلف عن مستوى البطارية الحقيقي المتبقي.

اضغط على زر  Start/Stopلبدء التشغيل.

 بيئة قد يتسرب فيھا غاز قابل لالحتراق بيئة تحتوي على غاز صناعي أو جسيمات معدنية بالقرب من نافذة سيارة أو حشية أو موقد كھربائي داخل بطانية مكان ترتفع فيه درجة الحرارة أو الرطوبة مثل حمام الساونا الجافة أوالمسبح
• ال تدع الرطوبة الصادرة من جھاز ضبط الرطوبة تالمس الجھاز مباشرًة

دليل المالك

جھاز تنقية الھواء المحمول

خ الحذر عند فصل أجزاء الجھاز وإعادة توصيلھا لكي ال يتعرض أي
• تو َ
عضو من جسدك للضغط.
• ال تقم بتركيب الجھاز بالقرب من الستائر إذ يمكن أن تسد منفذ الھواء
أو مخرجه.
• ال تسقط الجھاز أو تعرضه لالرتطام.

• عند حدوث رعد أو برق ،ال تستخدم المنتج في بيئة خارجية ،وافصل
كابل الطاقة والشاحن من المنتج.

التشغيل

• ال تستخدم القوة المفرطة عند الضغط على زر المنتج.

عرض عام للجھاز

• ال تضع الجھاز تحت ضوء ساطع.
• اشحن البطارية بالكامل إذا كنت ترغب في استخدامھا مرة أخرى بعد
تركھا لمدة زمنية طويلة.

التشغيل

ُيباع المحول
منفصال

• عند زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة لـ  LG Electronicsنظًرا لوجود
مشكلة في البطارية ،فاحضر معك شاحن المنتج.

 .1قم بتوصيل كابل  USBبمحول التيار المتردد.
 .2قم بتوصيل كابل  USBبمنفذ دخول تيار مستمر  5فولت في المنتج.
 .3قم بتوصيل قابس الطاقة بمنفذ الطاقة.

• ال تحاول تشغيل المنتج أثناء القيادة أو السير أو الحركة.
يرجى قراءة دليل المالك ھذا بالكامل قبل تشغيل الجھاز واالحتفاظ به في
متناول اليد للرجوع إليه في جميع األوقات.

ال.
• ال تستخدم المنتج أو تشحنه إذا كان مبل ً
• حافظ على طرف الشحن من المواد الغريبة.
• يجب أن يقوم فني اإلصالح المعتمد من مركز خدمة LG Electronics
فقط بفك الجھاز أو إصالحه أو تعديله.

AP151MWA1 AP151MBA1

• إذا تسرب الماء إلى داخل الجھاز فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز
خدمة .LG Electronics
• ال تستخدم مواد قابلة لالشتعال أو االحتراق أو تخزنھا بالقرب من
المنتج.

• يجب شراء محول التيار المتردد منفصال ،إذ نوصي باستخدام أحد
محوالت التيار المتردد ) 5فولت  1.8أمبير( المعتمدة من LG
 ،Electronicsفاستخدام شاحن غير معتمد قد يؤدي إلى توقف عمل
الجھاز واختالف وقت الشحن.
• عند توصيل الجھاز بمنفذ  USBفي سيارة أو منفذ  USBفي جھاز
حاسوب ،قد يكون التيار الكھربائي أقل من المنفذ مما يتسبب في بطء
معدل الشحن أو توقف عمل المنتج.
• قد يتوقف شحن البطارية إذا ارتفعت درجة حرارتھا أو انخفضت بصورة
مفرطة وذلك لضمان السالمة.

إخراج محتويات العبوة
المكونات

• إذا الحظت أي ضجيج أو روائح أو أدخنة غير طبيعية ،فافصل الطاقة عن
المنتج فوًرا واتصل بمركز خدمة .LG Electronics
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• ال تدع أي شيء ثقيل يضغط على كابل الشحن أو يثنيه بقوة وال تتركه
لحيوان أليف لكي ال يتلفه.

كابل USB
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• ال تضع أي شيء )قھوة أو مزھرية أو مشروبات وما إلى ذلك( أعلى
الجھاز.

PuriCare Mini

دليل المالك

• ال تقم بتركيب األجزاء المكسورة أو تستخدمھا.
حا.
• ال تضع مواد غريبة داخل المنتج عندما يكون الغطاء مفتو ً

إرشادات السالمة
يتمثل الغرض من إرشادات السالمة التالية في الحيلولة دون وقوع
المخاطر غير المتوقعة أو األضرار الناجمة عن التشغيل غير اآلمن أو غير
الصحيح للمنتج.
يتم تقسيم اإلرشادات إلى “تحذير” و “تنبيه” على النحو الموضح أدناه.
يتم عرض ھذا الرمز لإلشارة إلى األمور وعمليات التشغيل التي يمكن
أن تسبب مخاطر ،فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل ھذا الرمز
بعناية واتبع اإلرشادات لتجنب المخاطر.

! تحذير

• إذا لم تستخدم المنتج لفترة طويلة ،فافصل كابل الشحن من المنتج.

• حافظ على المنتج من المواد الغريبة مثل الماء ،والقھوة ،والمشروبات.

• قد يختلف الشكل الخارجي للمنتج أو مكوناته حسب الطراز.

تركيب المرشح

1

اضغط على خطاف غطاء المرشح خلف
المنتج واسحبه برفق حتى ينفصل.

يشير ھذا إلى أن عدم اتباع اإلرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة
طفيفة أو تلف المنتج.

التخلص

 .3مخرج الھواء
الھواء النقى منبعث.

PuriCare Mini

المنظر الخلفي
④
⑤

• يستغرق وقت الشحن  4ساعات تقريًبا.
• يستغرق وقت التشغيل ساعتين وذلك حسب االرتفاع ) (Hو 8ساعات
حسب االنخفاض ) (Lعند اكتمال شحن البطارية تماًما.
• قد يختلف وقت شحن وتشغيل المنتج حسب حالة تشغيل البطارية أو
المنتج.
• يزيد وقت تشغيل البطارية تدريجًيا بمرور الوقت نظًرا إلى أن البطارية
عنصًرا استھالكًيا.
• إذا قّلت ساعات تشغيل البطارية عن ساعات تشغيل البطارية الجديدة
بساعة واحدة ،فقم بزيارة مركز خدمة العمالء التابع لـ LG Electronics
الستبدال البطارية بأخرى جديدة )ُتدفع تكلفة استبدال البطارية بعد
فترة الضمان(.
• يتم شراء البطارية غير كاملة الشحن من المصنع .اشحن البطارية
بالكامل قبل استخدام المنتج ألول مرة.

⑥
⑦

مالحظة

 .4خطاف غطاء المرشح
 .5منفذ دخول تيار مستمر  5فولت
يمكن الشحن باستخدام كابل .USB
 .6غطاء المرشح
 .7مدخل الھواء

⑧

 .8مدخل مستشعر الجزيئات
يسحب الھواء إلى مستشعر
الجزيئات للتحقق من تركيز الجزيئات.

شاشة عرض الحالة والتحكم

2

أخرج الفينيل الواقي من المرشح
وقم بتركيبه من الجانب الذي يتصل
به المقبض بحيث يتجه إلى األعلى.

• تخلص من مواد التغليف )الفينيل وقطع الفلين وما إلى ذلك( لتب َ
ق
بعيدة عن متناول األطفال.

إرشادات السالمة الھامة

3

! تحذير

قم بتثبيت أسفل غطاء المرشح في
المنتج وأغلق الغطاء.

! ت ن ب يه

• ال تقم بتركيب المنتج على سطح غير مستٍو أو سطح مائل.
• عند استخدام المنتج داخل السيارة ،يرجى تثبيته برفق داخل حامل
أكواب يتناسب مع حجم المنتج.
• ال تترك المنتج في مكان ترتفع فيه درجة الحرارة أو تنخفض بصورة
مفرطة.
• ال تضع الجھاز بالقرب من التلفاز ،أو جھاز استيريو ،أو جھاز إلكتروني
داخل السيارة.

لون  /حالة ضوء الطاقة

حالة الشحن

األخضر  /التشغيل

اكتمل الشحن

األحمر  /التشغيل

جاٍر الشحن

التحقق من حالة البطارية

التركيب
• إذا تم تركيب المنتج في مكان يصدر منه اھتزاز أو مكان غير مستٍو،
فإن ذلك قد يتسبب في صدور ضوضاء عالية من المنتح أو اھتزازه.

③

يبدأ شحن البطارية عند توصيل محول التيار المتردد المتصل بمنفذ
الطاقة بھذا الجھاز.
يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق مصباح مؤشر الطاقة.

إذا قل مستوى البطارية المتبقي عن  ،% 15سيومض مصباح مؤشر
الطاقة.

! ت ن ب يه
• تأكد من إخراج فينيل المرشح الواقي قبل استخدام المنتج ،فقد يحدث
عطل في المنتج إذا لم تقم بذلك.
• انتبه إلى اتجاه المرشح عند تركيبه ،فقد يحدث عطل في المنتج
وإخفاق في التشغيل إذا لم تقم بذلك.

لون  /حالة ضوء الطاقة

مستوى البطارية المتبقي

األخضر  /التشغيل

أكثر من % 70

البرتقالي  /التشغيل

% 70 ~ % 15

األحمر  /الوميض

أقل من % 15

• تم ضبط السرعة على الوضع التلقائي عند التشغيل ألول مرة.
• يتحكم الوضع التلقائي في سرعة المروحة تلقائًيا طبًقا لمستوى
التلوث في الھواء داخل الغرفة.
• سيبدأ التشغيل على آخر سرعة تم اختيارھا ،عندما تقوم بتشغيل
المروحة مرة أخرى بعد إيقاف التشغيل.
• يمكنك التحقق من السرعة من خالل شاشة عرض الحالة.
• يومض مؤشر جودة الھواء باللون األبيض ،عندما يبدأ التشغيل أثناء
وقت ثبات مستشعر الجزيئات ) 30ثانية(.
• يشير مستشعر جودة الھواء إلى جودة الھواء ،عندما يكتمل ثبات
مؤشر الجزيئات.

استخدام وضع السرعة الفائقة
⑤

التحقق من حالة شحن البطارية

! تنبيه

األطفال بالمنزل

③

④

• يعمل المنتج ببطارية مدمجة ،لذا ال تخرجل البطارية أو تستبدلھا
ال ُتستبدل البطارية إال من خالل مھندس خدمة
بنفسك ،إذ يجب أ ّ
معتمد من
.LG Electronics

يشير ھذا إلى أن عدم اتباع اإلرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو
وفاة.

• ھذا الجھاز غير مخصص الستخدام األفراد )بما في ذلك األطفال(
الذين يعانون من إعاقة في قدراتھم البدنية أو الحسية أو العقلية ،أو
ليس لديھم خبرة ومعرفة ،ما لم يتم اإلشراف عليھم أو تقدم لھم
اإلرشادات المتعلقة باستخدام الجھاز من قبل شخص مسؤول عن
سالمتھم ،كذلك يجب اإلشراف على األطفال للتأكد من عدم عبثھم
بالجھاز.

 .2مؤشر جودة الھواء
يشار إلى جودة الھواء الحالية
باستخدام أحد األلوان.

البطارية

• ال تستخدم سوى ملحقات البطارية والشاحن المعتمدة من
.LG Electronics

لتقليل مخاطر وقوع انفجار ،أو نشوب حريق ،أو حدوث وفاة ،أو التعرض
لصدمة كھربية ،أو حدوث إصابة ،أو حروق لألشخاص عند استخدام
المنتج ،يجب اتباع احتياطات السالمة األساسية ،بما فيھا ما يلي:

مرشح

جھاز تنقية الھواء المحمول

ط المنتج ،أو تتسبب في سقوطه نظًرا الستخدام القوة المفرطة.
• ال تمت ِ
• ال تستخدم المنتج في أي غرض آخر غير غرض تنقية الھواء المخصص
له.

①

 .1حزام من الجلد

مالحظة

• ال تدخل يدك أو أشياء معدنية أو أشياء قابلة لالشتعال داخل منفذ /
مخرج الھواء أو منفذ مستشعر الجزيئات.
حقوق النشر  2019إل جي لإللكترونيات كل الحقوق محفوظة.

المنظر األمامي

②

! تنبيه

ضبط سرعة المروحة
اضغط على زر  Speedأثناء التشغيل لضبط تدفق الھواء.
• اضغط بشكل مستمر على الزر لتكرار أوضاع التشغيل بالتتابعات
تلقائي ← منخفض ) ← (Lعالي ) ← (Hفائق السرعة ← تلقائي،
وھكذا.

②
①

يعمل المنتج بقوة لمدة  30دقيقة لتنقية الھواء داخل الغرفة بسرعة.
• يمكنك استخدام وضع “السرعة الفائقة” بالضغط على زر  Speedأثناء
التشغيل ،حيث ستومض جميع مؤشرات عندما يعمل الجھاز على
وضع “السرعة الفائقة”.
• يمكنك استخدام وضع “السرعة الفائقة” بالضغط على زر “السرعة
الفائقة” الموجود على الشاشة الرئيسية لتطبيق .Puricare Mini
• يعمل المنتج لمدة  30دقيقة ثم يعود إلى الوضع السابق ،وذلك عندما
تقوم بتشغيل المنتج على وضع “السرعة الفائقة”.

⑥
 .1زر Start/ Stop
يستخدم في تشغيل أو إيقاف تشغيل المنتج.
• عندما تضغط على الزر لمدة  5ثوان أو أكثر والمنتج يعمل ،سيتم
إيقاف تشغيل المنتج بالكامل .يجب عليك إيقاف تشغيل المنتج
بالكامل عند قيامك بتخزين المنتج لمدة  6أشھر أو أكثر.
 .2زر Speed
يسمح لك بضبط تدفق ھواء المنتج.
• حيث أن الضغط عليه لمدة  3ثوان أو أكثر سينشط وضع اقتران
.Bluetooth
 .3مؤشر الطاقة
 .4مؤشر Bluetooth
يعمل عندما تكون وظيفة  Bluetoothنشطة.
 .5مؤشر السرعة
 .6مؤشر جودة الھواء

التحقق من جودة الھواء
يمكنك التحقق من جودة الھواء من خالل مؤشر جودة الھواء.
يدل مؤشر جودة الھواء على مستوى جودة الھواء باستخدام  4ألوان
األخضر /واألصفر /والبرتقالي /واألحمر /وذلك بناًء على تركيز الجزيئات.

ويمكن التحقق من تركيز الجزيئات باستخدام تطبيق .Puricare Mini

مالحظة
إذا ظل تركيز الجزيئات عالًيا حتى بعد تغيير بيئة التشغيل ،فاذھب إلى
مركز خدمة العمالء الخاص بك لتنظيف مستشعر الجزيئات.

جودة الھواء بشكل
عام

اللون

الحالة

األحمر

متدنية

البرتقالي

تركيز الجزيئات
)ميكروجرام /م(3
PM10
)الجزيئات
الخشنة(

) PM1.0الجزيئات
PM2.5
التي يتراوح قطرھا
)الجزيئات
بين  1.0و2.5
الدقيقة(
ميكروجرام(

 255أو أكثر  56أو أكثر

 56أو أكثر

غير صحية 155-254

36-55

36-55

األصفر

معتدلة

55-154

13-35

13-35

األخضر

جيدة

 54أو أقل

 12أو أقل

 12أو أقل

استخدام وظيفة مراقبة جودة الھواء
يمكنك تثبيت تطبيق  Puricare Miniوضبط وقت تشغيل مستشعر
الجزيئات من خالل قائمة إدارة المنتج.
 يعمل مع المنتج.ما يعمل :يراقب جودة الھواء حتى عندما يكون تشغيل المنتج
 دائ ًمعلق.

مالحظة
• قد يتأثر تركيز الجزيئات بسبب أعمال الطبخ أو استخدام أجھزة
الترطيب أو مرشات الروائح المعطرة أو المبيدات الحشرية أو غيرھا
من المنتجات التي تنتج البخار أو الجزيئات الدقيقة.
• قد يقيس منتجان تم وضعھما في نفس المكان تركيز الجزيئات بشكل
مختلف وذلك بسبب دوران الھواء.
• قد يتغير تركيز الجزيئات المعروض بسبب العوامل البيئية مثل وجود
األرائك أو األسّرة أو السجاجيد أو المكانس الكھربائية أو الرطوبة أو
الدخان أو الحشرات أو الحيوانات األليفة أو زيوت الطبخ.
• قد يتأثر تركيز المادة الجزيئية بالتغيرات التي تحدث في البيئة
الخارجية مثل أعمال البناء أو االزدحام المروري الشديد أو التلوث.
• قد يكون تركيز الجزيئات أعلى خارج األبواب أو النوافذ أو فتحات التھوية
أو في المناطق التي تكون خارج مداخل الھواء.
• قد يعطل تدفق الھواء بالقرب من مستشعر الجزيئات التشغيل العادي
لمستشعر الجزيئات ومن ثم قد يختلف التركيز المشار إليه عن
المقدار الحقيقي للجزيئات الموجودة.
• انتبه حيث أن البطارية قد يفرغ شحنھا بسرعة عندما تكون وظيفة
مراقبة الھواء مستخدمة.
• يتم عرض تركيز المادة الجزيئية ) (PMبزيادة وحدة واحدة ،تتراوح بين
 8و ،999وتعتمد قيم تركيز المادة الجزيئية على صحيفة البيانات التي
توفرھا الشركة المصنعة للمستشعر.
• ولقد تم اختبار قياس تركيز المادة الجزيئية باستخدام مواد االختبار
القياسية الخاصة بـ .LG Electronics

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

وظيفة Bluetooth

استبدال المرشح

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب  GPLو  LGPLو MPL
وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنھا ھذا المنتج ،يرجى زيارة الموقع
http://opensource.lge.com.
باإلضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر ،تتوفر كل أحكام الترخيص
وإشعارات إخالء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.
توفر  LG Electronicsأيضًا التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على
قرص  CD-ROMمقابل رسم يغطي تكلفة القيام بھذا التوزيع )مثل تكلفة
وسائل النقل والشحن والتسليم( بناًء على طلب ُيرسل عبر البريد
اإللكتروني إلى  opensource@lge.comإن ھذا العرض ساٍر لفترة ثالث
سنوات بعد عملية الشحن األخيرة لھذا المنتج .يتوفر ھذا العرض ألي
شخص يتلقى ھذه المعلومات.

استخدم الوظائف التالية عبر الھاتف الذكي المتصل بھذا المنتج.
 .1يمكن بدء/إيقاف المنتج.
 .2يمكن ضبط السرعة إلى  7مستويات يدوًيا.
 .3يمكن ضبط وضع التنقية على وضع تلقائي/يدوي/فائق السرعة.
 .4يمكن فحص مكيفات الھواء الموجودة وتركيز الجزيئات بالقيمة الرقمية.
 .5يمكن ضبط مراقبة نوعية الھواء.
 .6يمكن فحص سجل مستويات التلوث.
 .7يمكن التحّكم في المرشح )العمر االفتراضي ودورة االستبدال(.
 .8يمكن تشغيل المنتج وإيقافه تلقائًيا.

 .1قم بإزالة الغطاء واستبدال المرشح.
 .2عند استبدال المرشح ،قم بتعطيل تنبيه استبدال المرشح.
• اضغط على زر  Filter Replacementفي قائمة إدارة المرشح في
تطبيق  Puricare Miniإللغاء اإلشعار .عند إلغاء إشعار استبدال
المرشح ،سيتم تفعيل وقت إشعار االستبدال ومستوى المرشح
المتبقي.

 .1قم بإزالة األتربة من مدخل
الھواء أو مخرجه باستخدام
مكنسة كھربائية.

 .2امسح الجزء الخارجي بقطعة
قماش ناعمة.

االقتران
االقتران ھو عملية تسجيل متبادل لـ  Bluetoothالخاص بعدة أجھزة.
بمجرد أن تتم عملية االقتران ،لن ُتطلب بعد ذلك.
 .1قم بتثبيت تطبيق  Puricare Miniعلى ھاتفك الذكي واضغط على زر
.Start Registration
ن أو أكثر.
 .2اضغط على زر  Speedالموجود على المنتج لمدة  3ثوا ٍ
 .3بعد التأكد من أن مصباح مؤشر  Bluetoothالمنتج يومض ،ابدأ عملية
االقتران.
جا لتسجيله.
 .4استخدم شاشة التطبيق على ھاتفك الذكي ،وحدد منت ً
 .5سيومض مصباح مؤشر  Bluetoothالموجود على الجھاز ،عندما يتم
حدوث االتصال بين ھذا التطبيق والمنتج.
 .6وإذا لم يحدث االقتران مع ھاتفك الذكي في خالل  3دقائق ،فلن
يومض مصباح مؤشر .Bluetooth

الصيانة
! تحذير
• تأّكد من إيقاف شحن البطارية وتشغيل المنتج قبل تنظيف المرشح
واستبداله.
• ال تقم برش المياه على الجھاز مباشرة.

الصيانة المقررة
المكون
ترشيح الحساسية

مالحظة
• عند اتصال المنتج بھاتفك الذكي ،استخدم المنتج في أقرب مكان
ممكن ،وقد ال تعمل وظيفة  Bluetoothبشكل مالئم حتى وإن كانت
في نطاق قريب في أي من الحاالت التالية.
 إذا كان ھناك أي عائق أو شخص بين المنتج والھاتف الذكي. في حال وجود أحد األجھزة التي تستخدم نفس التردد مع Bluetoothمثل أحد األجھزة الطبية أو فرن المايكروويف أو شبكة
االتصال المحلية الالسلكية بالقرب من المنتج والھاتف الذكي ،قد
تفشل عملية االقتران بسبب التداخل الحادث من موجات الراديو
األخرى.
• قد ال تعمل وظيفة  Bluetoothويكون ذلك بناًء على مواصفات الھاتف
الذكي.
• حتى في حال إيقاف المنتج ،يدخل الجھاز في وضع االستعداد مما
يسمح بتشغيله من خالل الھاتف الذكي المتصل.
م قطع اتصال
• في حال زيادة المسافة بين المنتج والھاتف الذكي ،سيت ّ
.Bluetooth
• يمكن فحص حالة اتصال  Bluetoothفي ھذا المنتج من خالل مؤشر
ضوء  Bluetoothتشغيل/إيقاف الموجود في المنتج) .عند االتصال ،يتم
تشغيل ضوء مؤشر .(Bluetooth
• عند استخدام عّدة منتجات متصلة بھاتف محمول واحد ،يمكنك اختيار
المنتج المرغوب بالتمرير عبر الشاشة من اليسار إلى اليمين.
• ُيوصي باستخدام تطبيق  PuriCare Miniعلى إصدار  8.0من Android
أو أعلى.

مرشح فائق
النعومة

تكرار التنظيف

تكرار
االستبدال

مرشح فائق النعومة
في حالة تلوثه ،قم
بتنظيف المرشح فائق
النعومة بمكنسة
كھربائية أو بفرشاة
ناعمة )شھرًيا(.

 6أشھر

مالحظة
• قد تؤثر بيئة التشغيل وساعات التشغيل على تكرار التنظيف.
• قد تحدث ضوضاء إذا كان المرشح ملوًثا.
• إذا كان من الضروري استبدال المرشح ،تواصل مع مركز الصيانة
القريب.
• ُيعّد المرشح عنصر مستھلك ،بالتالي ،يجب عليك شراء مرشح جديد
لالستبدال عندما يصل إلى نھاية عمره االفتراضي حتى أثناء فترة
الضمان .اتصل بمركز خدمة  LG Electronicsأو متجر العناصر القابلة
لالستھالك على موقع  LG Electronicsاإللكتروني ).(www.lg.com

• ال تمسح سطح الجھاز باستخدام حمض الكبريتيك أو حمض
الھيدروكلوريك أو مذيب عضوي )مخفف الدھان ،كيروسين ،وغيره( أو
تضع ملصًقا على الجھاز.
• ال تدع المياه تنفذ إلى داخل الجھاز.

التخزين
إذا لم ُيستخدم الجھاز لفترة طويلة ،قم بتخزينه في مكان مظلل وجاف.
م ما
 .1قم بتشغيل المنتج لمدة ساعة واحدة أو أكثر في يو ٍ
مما يزيل الرطوبة ويمنع تكّون العفن داخل المنتج.
 .2افصل كابل الشحن من المنتج أثناء تشغيله وقم بإيقاف المنتج
ن على األقل.
بالكامل بالضغط على زر التشغيل لمدة  5ثوا ٍ
 .3قم بتغليف الجھاز لمنع األتربة والمواد الغريبة من الدخول إلى الجھاز.
قم بتخزين الجھاز المغلف في مكان مظلل.

 .1قم بإزالة غطاء المرشح من المنتج.
 .2قم بإزالة األتربة من المرشح فائق
النعومة باستخدام مكنسة كھربائية
أو فرشاة ناعمة.

مرشح فائق
النعومة

ال تغسل المرشح بالمياه.
ال تضّر بالمرشح فائق النعومة عند استخدام المكنسة
توخ الحذر أ ّ
الكھربائية.

األعراض

تسبب المروحة
ضوضاء حتى
مع السرعات
األقل.

• قم بتھوية الھواء داخل الغرفة قبل استخدام المنتج.
• قم بتنظيف المرشح فائق النعومة كما ينبغي.
م تنقية
ال يت ّ
• استبدل المرشح.
الھواء داخل
جا يتناسب مع مساحة الغرفة.
• استخدم منت ً
الغرفة جيًدا بما • تجنب األماكن ذات التھوية الجيدة مثل بوابة ،نافذة،
إلخ.
يكفي.
• قم بإزالة العائق.
• انقل الجھاز وأعد تركيبه.

تثبيت تطبيق Puricare Mini
ابحث عن  Puricare Miniعلى متجر  Google Playأو  Apple Appعلى
ھاتفك الذكي وقم بتثبيتهُ .يرجى الرجوع إلى التعليمات الموجودة في.

• إذا كان مقدار الجزيئات أكثر من سعة المنتج ،قد
تتغير الشاشة.
• قم بإيقاف المنتج وتشغله بالضغط على زر
“.”Start/Stop
• ال تستخدم الرش بالقرب من المنتج.

• قد يظل مستوى النظافة كما ھو دون تغيير في
قد ال يتغير
تركيز الجزيئات .المكان المغلق.
يظل تركيز
الجزيئات
مرتفًعا.

• قد يظل التركيز مرتفًعا في البيئة أو المكان المفتوح
الذي يتم فيه توفير الھواء الخارجي باستمرار.

تأتي الروائح
الغريبة من
مخرج الھواء
وكذلك
المرشح.

• قد يقل أداء وظيفة تنظيف الھواء في األماكن التي
تحتوي على كثير من الدخان أو الروائح .قم بتھوية
م استخدم المنتج.
ال ث ّ
الغرفة أو ً
• استبدل المرشح .قد يختلف تكرار استبدال المرشح
حسب بيئة االستخدام.

• أغلق إعدادات  Bluetoothفي الھاتف الذكي ثم
حاول مرة أخرى.
ال يمكن تفعيل • تأّكد من إغالق إعدادات .Bluetooth
وضع اقتران
• استمر في إزالة العوائق الموجودة بين المنتج
.Bluetooth
والھاتف الذكي.
• قد ال يعمل وضع اقتران  Bluetoothجيًدا استناًدا إلى
نوع الھاتف الذكي أو البيئة المحيطة.

مالحظة
• ال تقم بتخزين الجھاز في مكان رطب أو في مكان معرض لضوء
الشمس المباشر.
• اشحن البطارية بالكامل إذا كنت ترغب في استخدامھا مرة أخرى بعد
تركھا لمدة زمنية طويلة.
• إذا لن تستخدم المنتج لمدة ممتدة من الوقت ،يجب عليك شحن
البطارية بالكامل كل  6أشھر.
• إذا لن تستخدم المنتج لمدة ممتدة من الوقت وكانت البطارية غير
مشحونة بالكامل ،قد تتلف البطارية.

مواصفات المنتج
قد يطرأ تغيير على الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة
الجھاز.

الطاقة

المنتج
) 5 Vمحول التيار المتردد(
1.8 A
بطارية داخلية قابلة إلعادة الشحن

استھالك الطاقة
المقدرة

12 W

األبعاد الخارجية

69 mm x 64 mm x 200 mm

درجة حرارة التشغيل
رطوبة التشغيل

5~40 °C
 % 70أو أقل
البطارية

استخدام تطبيق Puricare Mini Bluetooth
يمكنك استخدام المنتج بسھولة من خالل تثبيت تطبيق
 Puricare Mini Bluetoothعلى ھاتفك الذكي.

• قم بتنظيف المرشح فائق النعومة بشكل دقيق.
• استبدل المرشح.

! ت ن ب يه
• ال تقم بتخزين الجھاز في تابلوه المركبة؛ قد يتسبب ذلك في وقوع
انفجار أو حريق أو انخفاض األداء حيث قد يزيد ضوء الشمس المباشر
من درجة الحرارة.

تنظيف المرشح فائق النعومة

الحل

• اشحن البطارية.
• تأّكد أن درجة الحرارة المحيطة ليست مرتفعة أو
الجھاز ال يعمل.
منخفضة بشكل مفرط.
• استخدم محول بقيمة بقدرة أمبير أو أعلى.

يستمر ضوء
نوعية الھواء
في الوميض
باللون األحمر.

! ت ن ب يه

مالحظة

الوظائف الذكية

تنظيف الجزء الخارجي من المنتج

استكشاف األخطاء وإصالحھا

)نموذجي( 3 600 mAh, 13.32 Wh
السعة

)الحد األدنى( 3 500 mAh, 12.95 Wh

“تعود ملكية العالمة التجارية ® Bluetoothوالشعارات إلى شركة
 Bluetooth SIG, Inc.وتستخدم شركة  LG Electronics Inc.تلك
العالمات بمقتضى ترخيص ،في حين تعود العالمات التجارية واألسماء
الكھا المعنيين”.
التجارية األخرى إلى م ّ

