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SAFETY PRECAUTIONS
Please make sure to read the following safety precautions as they are designed to
prevent unexpected danger and damage.
These safety precautions are divided into two sections, Warning statements and
Caution statements.

WARNING: Failure to follow the instructions laid down in this
manual may cause serious injury or death.
CAUTION: Failure to follow the instructions laid down in this
manual may cause minor injury or product damage.

Using the Product
WARNING

• This product is an Air Purifier that protects the respiratory organs from harmful particulate substances such as
yellow dust and fine dust. Do not use this product for other
purposes.
• Do not use the product in a poorly ventilated area where
oxygen is not continually supplied.
• To avoid the risk of infection, do not share the product with
other users or transfer use to another person.
• Do not use or charge the product when it is wet. If the
product has been submerged, stop using the product and
contact an LG Electronics Customer Information Center.
• Do not use or store firearms, combustibles or inflammables
near the product.
• Do not disassemble or damage the product, battery or
parts. Do not use the product if the product, battery or any
part has been damaged.
• Do not use disinfectants and/or sterilizers on any part of
the product.
• Do not exercise strenuously while wearing the product.
• If you experience respiratory discomfort while using
the product, discontinue use and consult a physician, if
needed.

3

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance by a person responsible for their
safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
• Do not operate this product while driving.
• If you detect a strange sound, a chemical or burning smell,
or smoke coming from the appliance, discontinue use
immediately, and contact an LG Electronics Customer
Information Center.
• Repair or immediately replace all power cords that have
become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord
that shows cracks or abrasion damage along its length or
at either end.
• The appliance must only be supplied at safety extra low
voltage corresponding to the marking on the appliance.
• Do not allow foreign substances such as water, coffee, or
soft drinks to enter the product.
• Dispose of the packing materials safely so as to keep them
out of the reach of children.

CAUTION

• Do not use strong detergents or solvents to clean the
product.
• Do not wear the product in the rain.
• Do not apply excessive impact to the product.
• Do not place obstacles around the air inlet of the product.
• If you experience skin problems while using the product,
stop using it and consult a doctor.
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Storing the Product
WARNING

• Do not place the product near a car window where it is
exposed to direct sunlight or on top of an electric pad or
heater.
• Do not place the product near humid areas such as saunas, swimming pools, or bathrooms.
• Do not store the product in a place where there is a lot of
salt.

Battery Safety
WARNING

• This product uses an integrated battery. Do not separate or
replace the battery. If the battery is faulty, the product and
charging accessories should be replaced by an authorized
LG service provider.

Disposal of your old appliance
• The symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin.
Disposal of waste batteries

1

All batteries should be disposed separately from the municipal waste
stream via designated collection facilities appointed by the government or
the local authorities.

2

The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential
negative consequences for the environment, animal and human health.

3

For more detail information about disposal of your old batteries, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. Also You can contact our LG Support Representative
Call center from below Link https://www.lg.com/sa_en/support/contact/
telephon.
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UNPACKING
Components

Main unit
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Face guard

PuriCare Filters(2EA)

Inner cover(10EA)

Strap Extender

Charging cable

Portable pouch

Appliance Overview
Front View

a Filter case

d Ear strap

b Power button/battery indicator light e Suction fan
c Air inlet

f PuriCare filter

Rear View

a Respiratory sensor

d Exhaust unit

b Air inlet

e Charging unit

c Face guard

f Inner Cover
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ASSEMBLY
Installing the PuriCare Filters

1

Filter case

2

3

Left filter case

Right filter case

1

Separate the filter cases from the product.

2

Insert the PuriCare Filters into the filter cases with the arrow on the PuriCare Filters facing up.

3

Align the filter cases with the grooves at the front of the product and press
the cases in until they click into place.

• Pull the filter cases at the spots marked in Figure 1 above to separate the
cases from the product.

• Make sure to align the filter cases correctly before reassembling. The LG
PuriCare logo is on the right filter case.

NOTE
• Do not press the center of the PuriCare Filter too hard when installing the filter.
Doing so may lead to the filter blocking the air inlet.
• Pay attention to the direction indicated by the arrow on the filter when installing
the PuriCare Filter. Otherwise, product performance may be degraded.
–– The horizontal or vertical direction of the PuriCare Filter does not affect
product performance.
• Ensure the product is turned off before replacing the filter.
• Make sure that the PuriCare Filters are installed before using the product. Do
not use the product without the filters in place.
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Assembling the Face Guard

1

Slide the 2 hooks at the bottom of the face guard into the slots at the
bottom of the product and press to secure.
Hook
Slot

2

Attach the 2 metal pieces at the top of the face guard to the magnets at
the top of the product.

Face guard
Magnet

3

Ensure that the face guard and the product are assembled correctly.

Hook

<Correct example>

<Incorrect example>

CAUTION
If the face guard and the product are not assembled correctly, product performance
may be affected due to air leakage.
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Installing the Inner Cover

1

2
Inner cover
insertion
location

Top

Bottom

1

Remove 1 inner cover from the inner cover packaging.

2

Align the inner cover with the top and bottom as shown, and insert it into
the face guard.

CAUTION
Do not use the Air Purifier without the inner cover installed. Without the inner cover
installed, moisture from your breath could enter the Air Purifier and cause it to fail.
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CHARGING
Charging the Battery
This product has a built-in battery. Charge the battery fully before using the
Air Purifier by connecting the USB cable to an AC adapter.
The adapter is sold separately.

• The battery will begin charging when the USB cable is connected from the
product to an electrical outlet. The charging status indicator is located on the
Power button.

Indicator light color/status

Description

Green/On

Charging completed

Red/On

Charging in progress

Checking Remaining Battery Level
The LED indicators on the Power button show the remaining battery level.

Indicator light color/status

Remaining battery level

Green/On

More than 70 %

Orange/On

Over 15 % ~ Below 70 %

Red/Blinking

Below 15 %

• When the battery level is at 15 %, the product will chime 3 times twice.
–– If the fan speed indicator alarm coincides with the battery alarm, the fan
speed alarm will sound first, followed by the battery alarm.
• Only the charging status can be checked during charging.
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CAUTION
• The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding
to the marking on the appliance from an AC adapter (5 V, 1.8 A).The AC adapter
should be purchased separately. Using an unapproved charger may cause failure
or variation in the charging time.
• This appliance contains batteries that are non-replaceable.
• Charge the battery at temperatures ranging between 10 °C~ 40 °C. Charging
the battery at temperatures outside this range may reduce battery life or increase the charging time, and charging may be suspended for safety reasons.
• The recommended temperature range for operation is -20 °C ~ 50 °C.
Operating outside of this range may shorten the run time and the battery life.
• Charging from the USB port in a vehicle or computer may be slower or cause
product failure.

NOTE
• It takes approximately 2 hours for a full charge.
• With a fully charged battery, the run time for the product is approximately 4
hours in High, 6 hours in Medium, and 8 hours in Low.
• Charging times and run times may vary depending on the condition of the
battery and the product.
• The run time of the product will decrease gradually over the useful life of the
battery.
• The product ships with the battery not fully charged. Charge the battery fully
before using the product for the first time.
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OPERATION
Turning Product On and Adjusting Fan Speed
Power button

Press the Power button to turn the product on. Change the fan speed to suit your
requirements.
• Press the Power button once to turn the product on with the fan speed set to
Low. Press the Power button repeatedly to adjust the fan speed from Low >
Medium > High > Off.
• When the fan speed is changed, chimes sound to indicate each level.
–– Low (1 chime): Use while seated.
–– Medium (2 chimes): Use while walking at a normal rate.
–– High (3 chimes): Use while walking quickly.
–– Off (long chime)

NOTE
• If the product is not being used, it will turn off automatically after 30 seconds.
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Wearing and Using the Product

1

Charging unit

2

Ear strap

3

Strap extender

1

With the inside of the product facing you, the charging unit should be on
the right side.

2

Holding the product in place, slide the ear straps around your ears. Pull
on the ends of the ear straps to adjust the length and keep the product in
place over your nose and mouth.

3

If you find the ear straps uncomfortable, use the strap extender to reduce
the tension around your ears.
• Attach the strap extender so that the LG PuriCare logo and the hooks face out.
• Adjust the ear straps as needed to keep the Air Purifier comfortably in place.

4

Press the Power button to operate the Air Purifier.
NOTE

• Before wearing the Air Purifier, check the battery status. Refer to Checking
Remaining Battery Level for details.
• If the inner cover is dirty, replace it with a new one. Refer to Installing the Inner
Cover for details.
• If the face guard is dirty, wash it. Refer to Maintaining the Face Guard for details.
• When you are not using the product, store it in the portable pouch.
• If you are not going to use the product for an extended period of time, separate
the charging cable from the product before storing.
• Replacement face guard, strap extender, and ear straps are available by calling
an LG Electronics Customer Information Center or by visiting the LG Electronics
website at www.lg.com.
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MAINTENANCE
Filter Replacement
Component

Replacement Period and Method

Replacement period: 1 month
(Based on 10 hours use per day)
Replace the filters when they become dirty. See the
Installing the PuriCare Filters section.
PuriCare Filter

Replacement period: Disposable
(Varies depending on level of activity.)
Replace the inner cover when it becomes dirty. See the
Installing the Inner Cover section.
Inner cover

NOTE
• Do not wash the filter with water. Doing so damages the filter.
• The filter replacement period may vary depending on the operating environment.
• Purchase new filters by calling an LG Electronics Customer Information Center
or visiting the www.lg.com website.
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Maintaining the Face Guard
Separating the Face Guard

Separate the face guard from the product by pulling on the top of the face guard.

Cleaning the Face Guard

1

After removing the face guard from the product, clean it with a swab or
soft cloth moistened with alcohol or clean water.
• Use a mild detergent if needed for stubborn soil.

2

Dry the face guard completely after cleaning and reassemble it on the Air
Purifier.

CAUTION
If the face guard becomes stained by cosmetics, wipe it with a tissue and wash it
with clean water immediately after use.
• Stains from some cosmetics may be difficult or impossible to remove even if the
face guard is washed immediately after use.

NOTE
• For best results, clean the face guard after each use.
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Cleaning the Product

Use a soft, damp cloth to wipe the surface of the product clean.

CAUTION

Do not allow water to get inside the product. Doing so could cause product failure,
fire, or electric shock.

Cleaning the Exhaust Unit

Wipe the exhaust unit with a cotton swab soaked with water or alcohol and then
wipe it dry using a dry cotton swab.

NOTE
• For best results, clean the exhaust unit after each use.

17

Maintaining the Ear Straps
Replacing the Ear Straps

1

2

1

Fold the ear straps and ear strap hooks toward the inside of the product.
Lift one side of the ear strap hook up to separate the ear strap.

2

To assemble new ear straps, fold the ear strap hooks toward the inside of
the product and slide the ends of the ear straps into the grooves in the ear
strap hooks.

Cleaning the Ear Straps

1

If the ear straps become dirty, separate them from the product and wash
them in water and a mild detergent.

2

Allow the ear straps to dry completely before reassembling.

CAUTION
Do not expose the ear straps to direct sunlight for long periods (over 72 hours) or
they can become discolored.

Washing the Portable Pouch
If the portable pouch becomes dirty, have it dry cleaned.

CAUTION
Washing the portable pouch with water may damage its surface and cause deformation.
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TROUBLESHOOTING
Before Calling for Service
If a failure occurs in the product, check the following before contacting the Service
Center.

Symptoms

The appliance does not
operate.

Fan is noisy even on
the lowest speed.

The appliance does not
charge.

The product turns off
earlier than expected.

Abnormal smells emanate from the product.

Solution
• The battery is discharged or needs to be replaced.
See Charging the Battery.
• The ambient temperature is too high or too low.
Check the ambient temperature.
• The PuriCare Filters are clogged with dirt and need
to be replaced. The filter replacement period may
vary depending on the nature of particular operating environments.
• The charger and the charging terminal are not
connected. Reconnect the charger to the charging
terminal.
• There is foreign material on the charging terminal.
Clean off the foreign material with a soft, dry cloth.
• The battery is not fully charged. See Charging the
Battery for instructions.
• The PuriCare Filters are dirty and need to be
replaced. The frequency of filter replacement
depends on the usage environment.
• The inner cover is dirty and needs to be replaced.
• The face guard needs to be cleaned.

19

APPENDIX
Product Specifications
Appearance and specifications may vary without notice in order to improve the
quality of this product.

Product
Power
Power Input
Dimensions (W*D*H)

5V

1.8 A (AC adapter)

Built-in rechargeable battery
1.8 W
156 mm × 63 mm × 110 mm

Recommended operating
temperature range

-20 °C ~ 50 °C

Recommended operating
humidity range

5 % ~ 95 %

Battery
Capacity

Operating time
(with a fully charged battery)

(Typ) 860 mAh, 3.182 Wh
(Min) 820 mAh, 3.034 Wh
High

Approximately 4 hours

Medium

Approximately 6 hours

Low

Approximately 8 hours

Charging time

Approximately 2 hours

Recommended charging
temperature

10 °C ~ 40 °C

• The charging and operating times of the product may vary depending on the
operating status of the battery or the product.
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ملحق
مواصفات المنتج
يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة هذا المنتج.

المنتج
الطاقة
مدخالت الطاقة
األبعاد (العرض*العمق*االرتفاع)

 1.8أمبير (محول التيار المتردد)
 5فولت
بطارية داخلية قابلة إلعادة الشحن
 1.8واط
 156مم ×  63مم ×  110مم

نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها ℃ 50 ~ ℃ -20
نطاق رطوبة التشغيل الموصى به

% 95 ~ % 5

البطارية
السعة

وقت التشغيل
(ببطارية مشحونة بالكامل)

(النوع)  860مللي أمبير 3.182 ،واط ساعي
(الحد األدنى)  820مللي أمبير 3.034 ،واط ساعي
مرتفع

حوالي  4ساعات

متوسط

حوالي  6ساعات
حوالي  8ساعات

منخفض

وقت الشحن

حوالي ساعتين

درجة حرارة الشحن الموصى بها

℃ 40 ~ ℃ 10

	•قد تختلف أوقات شحن وتشغيل المنتج حسب حالة تشغيل البطارية أو المنتج.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
قبل طلب الخدمة
في حالة حدوث عطل في المنتج ،تحقق مما يلي قبل االتصال بمركز الخدمة.

الحل

األعراض

	•البطارية فارغة أو يلزم استبدالها .راجع "شحن البطارية".
الجهاز ال يعمل.

تتسبب المروحة بضوضاء حتى
مع السرعات األقل.

الجهاز ال يشحن.

	•درجة الحرارة المحيطة مرتفعة ج ًدا أو منخفضة ج ًدا .تحقق من درجة
الحرارة المحيطة.
	•إنّ  PuriCareفلتر مسدودة باألوساخ ويلزم استبدالها .قد تختلف فترة
استبدال المرشح حسب طبيعة بيئات التشغيل الخاصة.
	•لم يتم توصيل الشاحن والوحدة الطرفية للشحن .أعد توصيل الشاحن
بالوحدة الطرفية للشحن.
	•ثمة مواد غريبة على الوحدة الطرفية للشحن .نظف المواد الغريبة
بقطعة قماش ناعمة وجافة.

يتم إيقاف تشغيل المنتج في وقت
مبكر مما هو متوقع.

تنبعث روائح غير طبيعية من
المنتج.

ِّ
لالطالع على
	•ال يتم شحن البطارية بالكامل .راجع "شحن البطارية"
اإلرشادات.
	•إنّ  PuriCareفلتر متسخة ويلزم استبدالها .يعتمد مدى تكرار استبدال
الفلتر على بيئة االستخدام.
	•الغطاء الداخلي متسخ ويلزم استبداله.
	•يحتاج واقي الوجه إلى التنظيف.
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الحفاظ على أشرطة األذنين
استبدال أشرطة األذنين

2

1

1

1قم بطي أشرطة األذنين وخطافات أشرطة األذنين إلى داخل المنتج .ارفع أحد جانبي خطاف أشرطة
األذنين ألعلى لفصل شريط األذن.

2

2لتجميع أشرطة األذنين الجديدة ،قم بطي خطافات أشرطة األذنين إلى داخل المنتج وحرّك طرفي أشرطة
األذنين في التجاويف الموجودة في خطافات أشرطة األذنين.

تنظيف أشرطة األذنين

1
2

1إذا اتسخت أشرطة األذنين ،يُرجى حينئ ٍذ فصلها عن المنتج وغسلها بالماء ومنظف معتدل.
2اترك أشرطة األذنين تجف تمامًا قبل إعادة التجميع.

تنبيه
ال تعرّض أشرطة األذنين ألشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة (أكثر من  72ساعة) وإال فقد يتغير لونها.

غسل الحقيبة المحمولة
إذا اتسخت الحقيبة المحمولة ،فقم بتنظيفها تنظي ًفا جا ًفا.

تنبيه
قد يؤدي غسل الحقيبة المحمولة بالماء إلى إتالف سطحها والتسبب في تغيير شكلها.
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تنظيف المنتج

استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة لمسح سطح المنتج وإبقائه نظي ًفا.

تنبيه
ال تسمح للماء بالتغلغل إلى المنتج .فقد يؤدي القيام بذلك إلى تعطل المنتج أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تنظيف وحدة تفريغ الهواء

امسح وحدة تفريغ الهواء بقطعة قطن مبللة بالماء أو الكحول ثم امسحها حتى تجف باستخدام قطعة قطن جافة.

مالحظة
	•للحصول على أفضل النتائج ،نظف وحدة تفريغ الهواء بعد كل استخدام.
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الحفاظ على واقي الوجه
فصل واقي الوجه

افصل الواقي األمامي عن المنتج عن طريق سحب الجزء العلوي من الواقي األمامي.

تنظيف واقي الوجه

1

1بعد إزالة واقي الوجه من المنتج ،نظفه بقطعة قماش ناعمة أو قطعة قماش مبللة بالكحول أو بالماء
النظيف.
	•استخدم منظف.رمألا مزل اذإ ،ةدشب ةخستمال ءازجألل ًالدتعم.

2

2جفف واقي الوجه تمامًا بعد التنظيف وأعد تركيبه على منقي الهواء.

تنبيه
ً
متسخا بمستحضرات التجميل ،امسحه بمنديل واغسله بالماء النظيف مباشر ًة بعد االستخدام.
إذا أصبح واقي الوجه
	•قد ّ
يتعذر أو من المستحيل إزالة البقع الناتجة عن استخدام بعض مستحضرات التجميل حتى لو تم غسل واقي الوجه
مباشر ًة بعد االستخدام.

مالحظة
	•للحصول على أفضل النتائج ،نظف واقي الوجه بعد كل استخدام.
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الصيانة
استبدال المرشح
المكون

فترة االستبدال وطريقته

فترة االستبدال :شهر واحد
(على أساس  10ساعات من االستخدام كل يوم)
استبدل المرشحات عندما تصبح متسخة .راجع قسم "تركيب
 PuriCareفلتر.
 PuriCareفلتر

فترة االستبدال :لالستعمال مرة واحدة
(يختلف حسب مستوى النشاط).
ً
متسخا .راجع قسم "تركيب الغطاء الداخلي".
استبدل الغطاء الداخلي عندما يصبح
الغطاء الداخلي

مالحظة
	•ال تغسل المرشح بالماء؛ حيث من الممكن أن يتعرّض للتلف.
	•قد تختلف فترة استبدال المرشح حسب بيئة التشغيل.
	•يمكنك شراء مرشحات جديدة عن طريق االتصال بمركز معلومات عمالء LG Electronics
أو زيارة موقع الويب .www.lg.com
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ارتداء المنتج واستخدامه

1

وحدة الشحن

2

شريط أذن

3

موسِّع أشرطة

1
2

1يجب أن تكون وحدة الشحن على الجانب األيمن مع توجيه الجزء الداخلي من المنتج إليك.

3

3إذا شعرت بالضيق من أشرطة األذنين ،يمكنك استخدام موسِّع أشرطة لتخفيف مستوى الشد حول أذنيك.

4

4اضغط على زر الطاقة لتشغيل منقي الهواء.

2ضع المنتج في مكانه المخصّص ،وحرّك شرائط األذنين حول أذنيك .اسحب طرفي شرائط األذنين لضبط
الطول ووضع المنتج في مكانه على أنفك وفمك.
	•أرفق موسِّع األشرطة بحيث يكون شعار  LG PuriCareوالخطافات متجهة للخارج.
	•اضبط شرائط األذنين حسب الحاجة للشعور بالراحة أثناء ارتداء منقي الهواء.

مالحظة
ِّ
لالطالع
	•تحقق من حالة البطارية قبل ارتداء منقي الهواء .راجع "التحقق من مستوى البطارية المتبقي"
على التفاصيل.
ِّ
ً
لالطالع على
متسخا ،فاستبدله بغطاء جديد .راجع "تركيب الغطاء الداخلي"
	•إذا كان الغطاء الداخلي
التفاصيل.
ِّ
ً
لالطالع على
متسخا ،يُرجى حينئ ٍذ غسله .راجع "الحفاظ على واقي الوجه"
	•إذا كان واقي الوجه
التفاصيل.
	•خ ّزن المنتج في حقيبة محمولة إذا كنت ال تستخدمه.
	•إذا كنت تنوي عدم استخدام المنتج لفترة طويلة من الوقت ،فافصل كابل الشحن عن المنتج قبل
التخزين.
	•يتو ّفر واقي الوجه البديل وموسِّع أشرطة وشرائط األذنين طريق االتصال بمركز معلومات عمالء LG
 Electronicsأو من خالل زيارة موقع  LG Electronicsعلى الويب على الرابط .www.lg.com

14

التشغيل
تشغيل المنتج وضبط سرعة المروحة
زر الطاقة

اضغط على زر الطاقة لتشغيل المنتج .قم بتغيير سرعة المروحة بما يتالءم مع متطلباتك.
	•اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل المنتج مع ضبط سرعة المروحة على منخفضة .اضغط على
زر الطاقة بشكل متكرر لضبط سرعة المروحة من منخفضة > متوسطة > مرتفعة > إيقاف.
	•عندما يتم تغيير سرعة المروحة ،يتم إصدار صوت لإلشارة إلى كل مستوى.
– –منخفضة (صوت واحد) :استخدم هذه السرعة أثناء الجلوس.
– –متوسطة (صوتان) :استخدم هذه السرعة أثناء السير بمعدل طبيعي.
– –مرتفعة ( 3أصوات) :استخدم هذه السرعة أثناء السير مسرعًا.
– –إيقاف (صوت طويل)

––

مالحظة
	•إذا لم يتم استخدام المنتج ،فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد  30ثانية.
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تنبيه  
•يجب شراء محول الكهرباء بشكل منفصل .يجب أن يكون محول الكهرباء معتمد
( 5فولت  1.8 ،أمبير) والذي يجب أن يتم توفيره بأمان إضافي منخفض الجهد يتوافق مع العالمات
الموجودة على المنتج .قد يتسبب استخدام شاحن غير معتمد في حدوث عطل أو اختالف في وقت الشحن.
•يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة لالستبدال.
•اشحن البطارية في درجات حرارة تتراوح بين  10درجات مئوية إلى  40درجة مئوية.
قد يؤدي شحن البطارية في درجات حرارة تتجاوز هذا النطاق إلى تقليل عمر البطارية أو زيادة وقت الشحن ،وقد
يتم إيقاف الشحن ألسباب تتعلق بالسالمة.
•إنّ نطاق درجة الحرارة الموصى به للتشغيل هو  -20درجات مئوية إلى  50درجة مئوية.
قد يؤدي التشغيل في درجات تتجاوز النطاق المُحدد إلى تقصير وقت التشغيل وعمر البطارية.
•من الممكن أن يكون الشحن من منفذ  USBفي السيارة أو الكمبيوتر أبطأ أو يتسبب في إتالف المنتج.

مالحظة
•يستغرق الشحن الكامل حوالي ساعتين.
•يبلغ وقت تشغيل المنتج عند شحن البطارية بالكامل حوالي  4ساعات في وضع االستخدام المرتفع و 6ساعات في
وضع االستخدام المتوسط و 8ساعات في وضع االستخدام المنخفض.
•قد تختلف أوقات الشحن وأوقات التشغيل حسب حالة البطارية والمنتج.
•سينخفض وقت تشغيل المنتج تدريجيًا طوال فترة استخدام البطارية.
•يتم شحن المنتج مع بطارية غير مشحونة بالكامل .اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام المنتج ألول مرة.
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الشحن
شحن البطارية
يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة .اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام منقي الهواء عن طريق توصيل كابل
 USBبمحول تيار متردد.
يُباع المحول على حدة.

	•سيبدأ شحن البطارية عند توصيل كابل  USBمن المنتج بمقبس كهربائي .يوجد مؤشر حالة الشحن
على زر الطاقة.

حالة/لون ضوء المؤشر

الوصف

الضوء األخضر /اإلضاءة

اكتمل الشحن

ضوء أحمر  /اإلضاءة

جار الشحن
ٍ

التحقق من مستوى البطارية المتبقي
تعرض مؤشرات  LEDالموجودة على زر الطاقة مستوى البطارية المتبقي.

حالة/لون ضوء المؤشر

مستوى البطارية المتبقي

الضوء األخضر /اإلضاءة

أكثر من % 70

االضوء البرتقالي  /اإلضاءة

أكثر من  ~ % 15أقل من % 70

ضوء أحمر  /امض

أقل من % 15

	•عندما يصل مستوى البطارية إلى  ،% 15سيصدر المنتج صو ًتا  3مرات متتالية على مدار فترتين.
– –إذا تزامن إنذار مؤشر سرعة المروحة مع إنذار البطارية ،فسيصدر صوت إنذار سرعة المروحة
أوالً ،يليه إنذار البطارية.
	•يمكن التحقق من حالة الشحن فقط أثناء الشحن.
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تركيب الغطاء الداخلي

2

1

الجزء العلوي
الغطاء الداخلي
موقع
التركيب
الجزء السفلي

1

1أزل غطاء داخلي واحد من عبوة الغطاء الداخلي.

2

2قم بمحاذاة الغطاء الداخلي مع الجزء العلوي والسفلي كما هو موضح ،وقم بتركيبه في واقي الوجه.

تنبيه
ال تستخدم منقي الهواء بدون تركيب الغطاء الداخلي؛ حيث من الممكن أن يمتص منقي الهواء الرطوبة من أنفاسك ومن
ث ّم إتالفه إذا لم يتم تركيب الغطاء الداخلي.
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تجميع واقي الوجه

1

1حرّك الخطافين الموجودين في الجزء السفلي من واقي الوجه في الفتحات الموجودة أسفل المنتج واضغط
للتثبيت.
خطاف
فتحة

2

2قم بتوصيل القطعتين المعدنيتين أعلى واقي الوجه بالمغناطيس الموجود أعلى المنتج.

واقي الوجه
المعدنيتين

3

3تأكد من تجميع واقي الوجه والمنتج بشكل صحيح.
خطاف

<مثال غير صحيح>

<مثال صحيح>

تنبيه
بشكل صحيح ،فقد يتأثر أداء المنتج بسبب تسرب الهواء.
إذا لم يتم تجميع واقي الوجه والمنتج
ٍ
9

التجميع
تركيب  PuriCareفلتر

1

علبة المرشح

2

3

اليمنى
علبة المرشح

1

اليسرى
علبة المرشح

1افصل علب المرشح من المنتج.

•اسحب علب المرشح حسب المواضع المحددة في الشكل  1أعاله لفصل العلب عن المنتج.

2

2أدخِل  PuriCareفلتر في علب المرشح مع توجيه السهم الموجود على  PuriCareفلتر ألعلى.

3

3قم بمحاذاة علب المرشح مع التجاويف الموجودة في الجزء األمامي من المنتج واضغط على
العلب حتى تستقر في مكانها.
بشكل صحيح قبل إعادة التجميع .يوجد شعار  LG PuriCareعلى علبة
•تأكد من محاذاة علب المرشح
ٍ
المرشح اليمنى.

مالحظة
•ال تضغط على الجزء األوسط من  PuriCareفلتر بقوة مفرطة عند تركيب المرشح .قد يؤدي استخدام القوة
المفرطة إلى انسداد المرشح لمدخل الهواء.
•احرص على االنتباه إلى االتجاه المشار إليه بالسهم الموجود على المرشح عند تثبيت  PuriCareفلتر الكاملة.
بخالف ذلك ،قد يتراجع أداء المنتج.
 ال يؤثر االتجاه األفقي أو الرأسي  PuriCareفلتر على أداء المنتج.•تأكد من إيقاف تشغيل المنتج قبل استبدال المرشح.
•تأكد من تركيب  PuriCareفلتر قبل استخدام المنتج .ال تستخدم المنتج دون وجود المرشحات.
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عرض عام للجهاز
المنظر األمامي

علبة المرشح

d

زر الطاقة/ضوء مؤشر البطارية

 eمروحة الشفط

a
b
 cمدخل الهواء

شريط أذن

 PuriCare fفلتر

المنظر الخلفي

a

مستشعر الجهاز التنفسي

 dوحدة تفريغ الهواء

 bمدخل الهواء

 eوحدة الشحن

 cواقي الوجه

f

الغطاء الداخلي

7

التفريغ
المكونات

الوحدة الرئيسية

6

واقي الوجه

 PuriCareفلتر ()2EA

الغطاء الداخلي ()10EA

موسِّع أشرطة

كابل الشحن

حقيبة محمولة

تخزين المنتج
تحذير

	•ال تضع المنتج بالقرب من نافذة السيارة حيث يتعرّض ألشعة الشمس المباشرة أو
أعلى وسادة كهربائية أو مدفأة.
	•ال تضع المنتج بالقرب من المناطق الرطبة مثل حمامات الساونا أو حمامات السباحة
أو الحمامات.
	•ال ُتخ ّزن المنتج في مكان يحتوي على نسبة كبيرة من الملح.

سالمة البطارية
تحذير

	•يستخدم هذا المنتج بطارية متكاملة .ال تفصل البطارية أو تستبدلها .إذا كانت البطارية
معيبة ،فيجب استبدال المنتج وملحقات الشحن بواسطة مقدم خدمة  LGمعتمد.

التخلص من األجهزة القديمة الخاصة بك
	•الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات اإللكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجالت
ومشطوب.

التخلص من البطاريات المستهلكة

1

1يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع
المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

2

2يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع اآلثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان
والبشر.

3

3لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة  ،يرجى االتصال بمكتب خدمة التخلص من
النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.
كما يمكنك االتصال بمركز اتصال ممثل دعم  LGعن طريق الدخول علي الرابط التالي
https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone
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	•هذا الجهاز غير مخصص الستخدام األفراد)بما في ذلك األطفال( الذين يعانون من
نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية ،أو ليس لديهم خبرة ومعرفة ،ما لم
يتم اإلشراف عليهم أو تقدم لهم اإلرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قِبل شخص
مسؤول عن سالمتهم.
	•كذلك يجب اإلشراف على األطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
	•ال تعهد إلى تشغيل هذا المنتج أثناء القيادة.
	•إذا اكتشفت صو ًتا غريبًا أو مادة كيميائية أو رائحة احتراق أو دخان يتصاعد من
الجهاز ،فتوقف ع ن استخدامه على الفور واتصل بمركز معلومات عمالء
.LG Electronics
	•قم بإصالح جميع أسالك الطاقة المهترئة أو التالفة أو استبدالها على الفور .ال تستخدم
سل ًكا يظهر عليه عالمات شقوق أو تلف ناتج عن السحج بطول السلك أو عند أي من
طرفيه.
	•استخدم جه ًدا كهربائيًا منخفضًا للغاية لهذا المنتج فقط.
	•ال تسمح بتغلغل المواد الغريبة مثل الماء أو القهوة أو المشروبات الغازية إلى المنتج.
	•تخلص من مواد التغليف بأمان لتبقَ بعيدة عن متناول األطفال.

تنبيه

	•ال تستخدم المنظفات أو المذيبات القوية لتنظيف المنتج.
	•ال تعهد إلى ارتداء المنتج تحت المطر.
بشكل مفرط على المنتج.
	•ال تضغط
ٍ
	•تجنب وضع عوائق حول مدخل الهواء للمنتج.
	•إذا عانيت من مشاكل جلدية أثناء استخدام المنتج ،فتوقف عن استخدامه واستشر
الطبيب.
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احتياطات السالمة
يُرجى الحرص على قراءة احتياطات السالمة التالية حيث تم إعدادها تفاديًا للخطر ومنع حدوث األضرار غير
المتوقعة .تنقسم احتياطات السالمة هذه إلى قسمين ،بيانات التحذير وبيانات التنبيه.

تحذير :قد يؤدي عدم ا ّتباع اإلرشادات الموضحة في هذا الدليل إلى حدوث إصابة خطيرة أو
الوفاة.
تنبيه :قد يؤدي عدم ا ّتباع اإلرشادات الموضحة في هذا الدليل إلى حدوث إصابة طفيفة أو تلف
المنتج.

استخدام المنتج
تحذير

•إنّ هذا المنتج عبارة عن منقي الهواء الذي يحمي أعضاء الجهاز التنفسي من الجسيمات
الضارة مث ل الغبار األصفر والغبار الناعم .ال تستخدم هذا المنتج ألغراض أخرى.
بشكل
	•ال تستخدم المنتج في منطقة سيئة التهوية حيث ال يتدفق الهواء الغني باألكسجين
ٍ
مستمر.
	•لتجنب خطر العدوى ،ال تشارك المنتج مع مستخدمين آخرين أو ُتعيد استخدامه مع
شخص آخر.
	•ال تستخدم المنتج أو تعهد إلى شحنه وهو مبتل .إذا تم غمر المنتج في الماء ،فتوقف عن
استخدام المنتج واتصل بمركز معلومات عمالء.LG Electronics .
	•ال تستخدم األسلحة النارية أو المواد القابلة لالحتراق أو المواد القابلة لالشتعال أو
ُتخ ّزنها بالقرب منالمنتج.
	•ال تقم بفك المنتج أو البطارية أو األجزاء أو إتالفها .ال تستخدم المنتج في حالة تلف
المنتج أو البطارية أو أي جزء منها.
	•ال تستخدم المطهرات و/أو المعقمات على أي جزء من المنتج.
	•ال ُتفرط في ممارسة التمارين أثناء ارتداء المنتج.
	•إذا شعرت بعدم راحة الجهاز التنفسي أثناء استخدام المنتج ،فتوقف عن االستخدام واستشر
الطبيب ،إذا لزم األمر.
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قد يتضمن هذا الدليل صورً ا أو محتوى يختلف عن الطرازالذي اشتريته.
يخضع هذا الدليل إلجراءات التعديل التي تباشرها الشركة المصنعة.

دليل المالك

أجهزة تنقية الهواء القابلة لالرتداء
يُرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل
الجهاز واالحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع األوقات.
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