
תודה שרכשת מטהר אוויר זה.
יש לקרוא בעיון את מדריך ההפעלה ולפעול לפי ההוראות לשם שימוש נכון.

עמוד 2, 3    _ יש לקרוא את הסעיף "אמצעי בטיחות" לפני השימוש.   
יש להחזיק את מדריך ההפעלה במקום בטוח לשם עיון בעתיד. 
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הגרסה באנגלית היא ההוראות המקוריות.
שפות אחרות הן תרגום של ההוראות המקוריות.
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הנחיות בטיחות

ציית לאמצעי זהירות אלו על מנת למנוע פציעה או נזק לרכוש. �
ההשלכות של שימוש שגוי מסווגות באופן הבא: �

 זהירות אזהרה
אי הקפדה על הוראות אלו עלולה לגרום נזק לרכוש או אי הקפדה על הוראות אלו עלולה לגרום לפציעה או למוות.

לפציעה ברמת חומרה התלויה בנסיבות.

אמצעי זהירות שיש לציית להם מסווגים באמצעות סמלים: �

יש להקפיד לפעול לפי ההוראות.אסור לנסות.

  אזהרה יש לציית להוראות על מנת למנוע שריפה, התחשמלות או פציעה קשה.
בנוגע לתקע ולכבל החשמל �

אין לנתק כאשר היחידה פועלת. )התחממות עלולה לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות(  
אין לחבר או לנתק את התקע בידיים רטובות. )עלול לגרום להתחשמלות(  
אין להשתמש באופן שתיגרם חריגה מהדירוגים של שקע החשמל או החיווט או להשתמש במתח שחורג   

.)AC( מהטווח 220-240 וולט ז"ח
)חריגה מהדירוגים של מפצלי שקעים וכדומה עלולה לגרום להתחממות ועקב כך לסכנת שריפה(

אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתקו משקע החשמל. )קריעת כבל עלולה לגרום להתחממות או לשריפה(  
אין לחשוף אותו לפעולות שעלולות לגרום לו נזק.  

פעולות שכאלה כוללות: גרימת נזק, שינוי, כיפוף בכוח, משיכה, עיוות, דחיסה והנחת חפצים כבדים וכדומה על תקע  –
או כבל החשמל. אם התקע או כבל החשמל פגומים, החלפתם תבוצע אך ורק על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אדם 

מורשה דומה, כדי למנוע סיכון כלשהו. 
)שימוש בתקע או בכבל חשמל פגומים עלול לגרום להתחשמלות, לקצר או לשריפה(

  הכנס את תקע החשמל בחוזקה ועד הסוף.
- אסור להשתמש בתקע חשמל פגום או לחברו לשקע רופף. 

)הכנסת תקע החשמל בצורה רופפת עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה עקב התחממות או קצר(
  יש לנגב בקביעות את תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה.

-  אם לא ייעשה שימוש ביחידה לפרק זמן ממושך, יש לנתק את תקע החשמל. 
)פגמים בבידוד עקב לחות וכדומה עלולים לגרום לשריפה ולהתחממות יתר(

  בעת ביצוע תחזוקה, בדיקה או הזזה של היחידה, יש להקפיד לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל. )סכנת 
התחשמלות או פציעה(

אין להשתמש במקומות הבאים �
  מקומות שבהם נעשה שימוש או שעלולים לדלוף שמן או גזים דליקים. )קיימת סכנת שריפה או פליטת עשן עקב 

הצתה או יניקה לכיוון היחידה, או סכנת פציעה כתוצאה מבלאי או סדקים בפלסטיק(
  מקומות שבהם יש גזים מאכלים או חלקיקי אבק מתכת. )שריפה או עשן עלולים להיגרם עקב הצתה או יניקה 

לכיוון היחידה(
  מקומות עם רמות גבוהות של טמפרטורה ולחות או שעלולים להתפזר בהם מים, כגון חדר אמבטיה. )שריפה או 

התחשמלות עלולות להיגרם עקב זליגת חשמל(
  מקומות שנגישים לילדים קטנים. )סכנת התחשמלות או פציעה(

במהלך השימוש �
  אין להשתמש בחומרי ניקוי עם כלור או חומצתיים. )סכנת פציעה עקב בלאי או סדקים בפלסטיק, או סכנת פגיעה 

בבריאות כתוצאה מהיווצרות גזים רעילים(
  יש להרחיק מהיחידה סיגריות בוערות או מקלות קטורת. 

)שריפה או עשן עלולים להיגרם עקב הצתה או יניקה לכיוון היחידה(
  אל תנסה לפרק, לשנות או לתקן את היחידה בעצמך. 

)סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה( לתיקונים, יש לפנות למקום הרכישה.
  אין להכניס אצבעות, מקלות או כל פריט אחר לתוך כניסות או יציאות האוויר. 

)סכנת התחשמלות, פציעה או נזק(
  אין לשפוך מים לתוך יציאת האוויר או היחידה. )שריפה או התחשמלות עלולות להיגרם(

  אסור להשתמש בחומרים דליקים )תרסיסי שיער, קוטלי חרקים וכדומה( בקרבת היחידה.
  אסור לנקות את היחידה בבנזין או טינר. )סכנת התחשמלות, שריפה או היווצרות סדקים(

במקרה של סימנים לפעולה חריגה או נזק, יש לכבות את היחידה ולנתקה מיד �
דוגמאות לחריגה או לנזק

  היחידה לא פועלת גם אם המתג במצב מופעל.
  כבל החשמל מעביר זרם רק כשמזיזים אותו.

  נשמעים קולות לא רגילים או יש רעידות בזמן הפעולה.
  מארז היחידה התעוות או חם בצורה חריגה.

  יש ריח שרוף. )אם הפעולה החריגה לא תטופל והיחידה תמשיך לפעול, קיימת סכנה לתקלה, התחשמלות, עשן, שריפה וכדומה(
יש ליצור קשר עם מקום הרכישה.

קרא תחילה
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  זהירות יש לציית להוראות על מנת למנוע קצר, פציעה או נזק לרכוש.
במהלך השימוש �

  אסור שילדים קטנים או אנשים מוגבלים )עקב מחלה או פציעה( יפעילו את היחידה בעצמם.
 :)EU( עבור האיחוד האירופי �

מוצר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או קוגניטיבית, או נטולי ניסיון 
וידע, אם הם תחת השגחה או שקיבלו הוראות לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. 

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ילדים לא יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקה ללא פיקוח. 
: )EU( במדינות שאינן באיחוד האירופי �

המכשיר אינו מיועד לשימוש אנשים )לרבות ילדים( עם מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא 
אם כן הם משתמשים במוצר בהשגחה או לאחר שיקבלו הנחייה לגבי השימוש במכשיר מהאדם שאחראי לבטיחותם.

- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
- אסור לאנשים מסוממים או שנטלו כדורי שינה להפעיל את היחידה. 

)עלולים להיגרם התחשמלות, פציעה או פגיעה בבריאות(
  אסור להשתמש במוצרים שמכילים אבקה, כגון מוצרי קוסמטיקה, בקרבת היחידה. 

)סכנת התחשמלות או תקלה(
  אין להפעיל את היחידה בעת שימוש בחומרי הדברה.

לאחר שימוש בחומרי הדברה, יש להקפיד לאוורר כהלכה את החדר לפני הפעלת היחידה. 
)עלולה להיגרם פגיעה בבריאות עקב זרימה של תרכובות כימיות שהצטברו מיציאת האוויר(

  אין להשתמש בקרבת גלאי עשן.
אם האוויר שיוצא יזרום בכיוון גלאי עשן, ייתכן שתהיה השהייה בתגובה של גלאי העשן או שהוא לא יצליח לזהות את 

העשן כלל.

  יש לאוורר את החדר לעתים קרובות בעת שימוש ביחידה יחד עם התקני חימום שפועלים על בעירה.
- שימוש במוצר זה אינו מתאים לאוורור. )גורם אפשרי להרעלת חד-תחמוצת הפחמן( 

מוצר זה אינו יכול לסלק חד-תחמוצת הפחמן.
  אם היחידה נמצא במיקום נגיש לחיות מחמד, יש להקפיד שחיית המחמד לא תשתין על היחידה או תלעס את 

כבל החשמל. )סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה(

גוף היחידה �
אין לחסום את כניסות או יציאות האוויר בכביסה, בדים, וילונות וכדומה.   

)סכנת התחממות יתר או שריפה עקב זרימת אוויר מוגבלת(
אין לטפס, לשבת או להישען על היחידה. )עלולה להיגרם פציעה עקב נפילה או התמוטטות(  

בעת הזזת היחידה  �
בעת אחיזה ביחידה או הזזתה, יש לטפל בה בזהירות.  

יש להקפיד תמיד להחזיק ביחידה בידיות האחיזה המתאימות. אין להחזיק 
ביחידה באמצעות הידית שביחידת מסנן הריחות. )נפילה עלולה לגרום לפציעה(

CJOR002EU

הנחיות בטיחות
קרא תחילה

אין לאחוז 
בידית זו

יש לאחוז בידיות 
אלו )2 מקומות(

אמצעי זהירות במהלך השימוש

שיקולים אחרים
אין להשתמש במוצר זה למטרות מיוחדות, כגון לשימור יצירות אומנות, טקסטים/חומרים אקדמיים  �

וכדומה.
)הפריטים לשימור עלולים להיפגע(
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שמות חלקים ופעולות
קרא תחילה

 

  זהירות 

אין לאחוז בידית שביחידת מסנן הריחות כדי להרים את היחידה. )נפילה עלולה להתרחש(

 

צד אחורי

יציאת אוויר

יחידת מסנן 
ריחות

שם דגם/
מס' מוצר

כבל חשמל

תקע אספקת 
חשמל

 

ידית אחיזה
)לנשיאת היחידה(

חזית

עמוד 5, 6 _ לוח הפעלה/מחוונים     

כניסות אוויר
חזית/צד

  

צד

יחידת מסנן ריחות
)מסנן שחור: מסנן ריחות( 

עמוד 14 _ 

מסנן איסוף אבק 

עמוד 14 _ )מסנן לבן(    

קדם-מסנן

קדם-מסנן        

עמוד 13 _ 

חזית 

 

זהירותחלקים עיקריים שניתן להסיר

כדי למנוע תקלות, יש להקפיד להפעיל את היחידה אך ורק כאשר כל החלקים מורכבים.
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שמות חלקים ופעולות

אודות נורית הנעילה בפני ילדים 
כשנעילה בפני ילדים מופעלת, הפעולות יהיו מוגבלות. בלחיצה על לחצן כלשהו, רק צליל )3 צפצופים קצרים(   

עמוד 11 _ יישמע, דבר שמונע הפעלה בשוגג על ידי ילדים קטנים. 

אודות נורית הסטרימר 

הנורית מאירה בזמן פעולת הסטרימר. פעולת הסטרימר קצובה בזמן.  
אם צליל הנשיפה שמופק על ידי פליטת הסטרימר או ריח האוזון מטרידים, יש להגדיר את הסטרימר להספק   

עמוד 12 _ נמוך.

קרא תחילה

1

2

עמוד 16 _ כאשר הנורית מהבהבת      לוח הפעלה/מחוונים

נורית הפעלה-כיבוי ]כחול[

הנורית תאיר כאשר יש אספקת חשמל.

נורית 'סטרימר' ]כחול[

מאירה כאשר הסטרימר פעיל

נורית נעילה בפני ילדים ]כחול[

הנורית תאיר כאשר הנעילה 
בפני ילדים פעילה.

נוריות מאוורר ]כחול[

מציינות את הגדרת המאוורר הפעילה 
)3 הגדרות: שקט, רגיל, טורבו(

נוריות מצב ]כחול[

מציינת שמצב שינה פעיל
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קרא תחילה

לוח הפעלה/מחוונים

הכנה לפני הפעלה

אביזרים

מיקום היחידה1

טיפים למיקום נכון

בחר מיקום שממנו זרימת האוויר יכולה להגיע לכל   
המקומות בחדר.

מקם על משטח יציב. אם היחידה תמוקם על משטח לא   
יציב, הרטט של היחידה עלול להיות מועצם.

אם תגלה שהמעגלים החשמליים או הכבלים שבתוך   
היחידה גורמים להפרעה במסך הטלוויזיה או לפליטת 
רעש סטטי ממכשירי רדיו או מערכת סטריאו, הרחק 

את היחידה למרחק של לפחות 2 מטר מהמכשיר.
כמו כן, יש להרחיק מהיחידה טלפונים אלחוטיים   

ושעונים שנשלטים מרחוק.
זהירות

כדי למנוע הכתמה של הקירות, יש למקם את היחידה   
בהתאם למידות המיקום שבאיור. עם זאת, יש לשים 
לב שמכיוון שיחידה זו שואבת אוויר מלוכלך, סוגים 

מסוימים של קירות עלולים לקבל כתמים גם אם 
תשתמש במידות הנכונות.

במקרים כאלה, הקפד לשמור על מרחק מספיק בין   
היחידה לקיר.

בעת שימוש לפרק זמן ממושך באותו מיקום, הרצפה   
והקירות מסביב עלולים לקבל כתמים, מכיוון שאוויר 

נשאב לתוך פתחי כניסת האוויר שבקרבת בסיס 
היחידה. מומלץ לנקות את היחידה בקביעות.  

לחצן הפעלה-כיבוי

לחץ כדי להפעיל או לכבות

לחצן מאוורר

לחץ כדי לעבור בסבב בין הגדרות המאוורר

לחצן מצב

לחץ כדי להפעיל מצב שינה

        מדריך הפעלה... 1

1 ........................... מסנן ריחות
יש לחבר ליחידה לפני ההפעלה.

לפני ההתקנה, יש לקלף את 
סרט ההדבקה שמקבע את 

כבל החשמל לחלק התחתון 
של היחידה ולמשוך החוצה 

את כבל החשמל.

כבל חשמל

סרט הדבקה )כחול(

לפחות 100 ס"מ 
מהתקרה

לפחות 30 
ס"מ מהקיר

זרימת אוויר

לפחות 10 ס"מ 
מהקיר

לפחות 30 ס"מ 
מהקיר
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הכנה לפני הפעלה
קרא תחילה

אין להשתמש במקומות הבאים
אין לחשוף לאור שמש ישיר. �

)עלולה להיגרם דהייה(  

אין למקם בקרבת מכשירי חימום מבוססי   �
בעירה ומכשירים חמים מאוד אחרים.

)עלולים להיגרם דהייה או עיוותים(  

אין לחשוף למקומות שנעשה בהם שימוש  �
בכימיקלים ותרופות, כגון בתי חולים, מפעלים, 

מעבדות, מכוני יופי ומעבדות צילום.
)כימיקלים וחומרים ממסים נדיפים עלולים לפגוע   

בחלקים המכניים ולגרום לתקלות(

אין לחשוף לרמות גבוהות של גלים  �
אלקטרומגנטיים, כגון בקרבת תנור בישול 

אלקטרומגנטי, רמקולים וכדומה.
ייתכן שהיחידה לא תפעול כהלכה.  

אין לחשוף לפיח )אבק מוליך( שנפלט מנרות,  �
נרות ריחניים וכדומה.

ביצועי המסננים עלולים להיפגע, ולגרום ללכלוך החדר   
עקב הצטברות של אבק שלא נלכד.

אין להשתמש במוצרי קוסמטיקה וכדומה  �
שמכילים סיליקון* בקרבת היחידה.

*  מוצרי טיפוח לשיער )חומרים לציפוי קצוות מפוצלים, 
מוס לשיער, חומרים לטיפול בשיער וכדומה(, מוצרי 

קוסמטיקה, דאודורנטים, חומרים אנטיסטטיים, חומר 
לניקוי חלונות, בדי ניקוי שמכילים כימיקלים, שעווה 

וכדומה.
אם חומר מבודד, כגון סיליקון, נדבק למחט של יחידת   

הסטרימר, ייתכן שהוא לא יפלוט אוויר.
מסנן איסוף האבק עלול להיסתם, ולפגוע ביכולת טיהור   

אוויר.

אין להשתמש במכשיר אדים אולטרה-סוני או  �
במכשיר דומה בקרבת היחידה.

מסנן איסוף האבק עלול להיסתם, ולפגוע ביכולת טיהור 
אוויר.

יש להרחיק מאור 
שמש ישיר

אסור לחסום את 
כניסות או יציאת האוויר

אין לחשוף לזרימת אוויר ישירה

יש להרחיק מקלטי טלוויזיה 
ורדיו למרחק של לפחות 2 מטר

הכנס את תקע החשמל לשקע2

הכנס את תקע החשמל לשקע ON ביחידה.  

שקע חשמל 

תקע אספקת חשמל

אודות פליטת הסטרימר
במקרים מסוימים, ייתכן שייפלט ריח קל מיציאת האוויר 

עקב כמויות זעירות של אוזון. עם זאת, הכמות זניחה 
ואינה מזיקה לבריאות.

מוצר זה אינו יכול לסלק את החומרים 
הרעילים שבעשן טבק )חד-תחמוצת הפחמן 

וכדומה(
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קרא תחילה

חיבור מסנן הריחות3

יש לבצע שלבים אלו לפני הכנסת תקע 
החשמל.

  זהירות

הסר את יחידת מסנן הריחות . 1
עמוד 14 _ מהיחידה הראשית.     

 

קדם-מסנן

קרסים

חלקים קבועים

צד אחורי של יחידת מסנן הריחות

יחידת מסנן ריחות

עמוד 14 _

הוצא את מסנן הריחות מהשקית.. 2

מסנן ריחות

חבר את מסנן הריחות.. 3

1     התקן את מסנן הריחות מתחת 

לחלקים הקבועים. )2 מקומות(

מסנן ריחות
חלקים קבועים

2     פתח את הבליטות בקרסים שבחלק 

הקדמי של יחידת מסנן הריחות, דחף 
פנימה את מסנן הריחות ומקם אותו 

מתחת לקרסים ב-2 מקומות על מנת 
לחבר.

3     בדוק וודא שמסנן הריחות מוכנס 
מתחת לקרסים.

קרסים

מסנן ריחות

חלקים קבועים
)צד אחורי של יחידת מסנן הריחות(

התקן את יחידת מסנן הריחות . 4
עמוד 14 _ ביחידה הראשית.     

בתחילת הפעולה, אם נורית המצב מהבהבת, 
סימן שמסנן הריחות אינו מותקן כהלכה.

יש להשליך את השקית והחומר המייבש   
של המסנן בהתאם לחוקים המקומיים 

להפרדת אשפה.

מכיוון שהידיים עלולות להתלכלך 
מהאבק שבמסנן הריחות, יש להקפיד 

ללבוש כפפות ולשטוף את הידיים 
לאחר התהליך.

קרסים

)צד אחורי של יחידת מסנן הריחות(
מסנן ריחות
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הפעלה

   שינוי קצב זרימת האוויר

בחר את הגדרת המאוורר הרצויה.

שקט :רגיל :טורבו :

לחץ על  .
כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין נוריות המאוורר ]כחול[.  

FAN
(Standard) (Turbo)(Quiet)

אודות הגדרות המאוורר

Quiet   בריזה עדינה נפלטת.

כדי לסלק במהירות ריחות רעים מהחדר, מומלץ להגדיר את המאוורר למצב רגיל או 
יותר, אחרת יכולת הפגת הריחות פוחתת.

Turbo    האוויר בחדר מטוהר במהירות כאשר זרימת האוויר מקסימלית. מומלץ לשימוש בעת ניקוי החדר.

   שימוש בפעולת טיהור האוויר )הפעלה וכיבוי של הפעולה(

ניקוי האוויר בחדר.

לחץ על  .
נורית הפעלה-כיבוי ]כחול[ נדלקת.  
לחץ שוב כדי לכבות.  

זהירות

אין להזיז את היחידה, או לחבר או להסיר חלקים אליה או ממנה כאשר היא פועלת. הדבר עלול לגרום   
לשבר או תקלה.

הערה

בזמן הרכישה, מאוורר היחידה מוגדר למצב טורבו.  
בעת ניתוק היחידה מהחשמל או כיבויה, בהפעלה הבאה היא תפעל עם ההגדרות האחרונות שהיו בשימוש.  
במשך כ-2 שניות מרגע הכנסת תקע החשמל לשקע, לא ניתן לשנות את הגדרות ההפעלה.  

הפעלה
  אזהרה 

אין לכבות את היחידה על ידי ניתוקה משקע החשמל. )התחממות עלולה לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות(

הסמלים משתנים בהתאם 
להגדרות המאוורר.

)שקט( )רגיל( )טורבו(
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פונקציות שימושיות
פונקציות שימושיות

   הפעלת היחידה במצב מסוים

בחר את המצב בהתאם לצרכים.

. לחץ על 

כל לחיצה תפעיל ותשבית את מצב השינה ]כחול[. �

 SLEEP

שימוש ופעולהמצב

מצב 
מספק חווית שינה שקטה ונוחה יותר.שינה

1  הגדרת המאוורר תפעל במצב מאוורר שקט כדי לספק תנאים שקטים יותר.
2   נוריות המאוורר והסטרימר יכבו.

3   מצב זה יפעל במשך 8 שעות.
4   לאחר 8 שעות, מצב זה יסתיים אוטומטית והמכשיר יחזור להגדרות הקודמות.

הערה

לחיצה על  תפסיק את מצב השינה.  
בסיום מצב השינה, המכשיר יחזור למהירות המאוורר הקודמת.  
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פונקציות שימושיות
פונקציות שימושיות

   כוונון הבהירות של נורית החיווי

אפשר לכוון את בהירות נורית החיווי.

לחץ על  במשך 3 שניות בערך.

לחץ שוב על  במשך 3 שניות בערך כדי לעבור בין ההגדרות.

בהיר עמום כבוי

הערה

פונקציה זו שימושית אם הנוריות מפריעות בזמן שינה וכדומה.  

 נורית ההפעלה-כיבוי אינה כבית גם אם הבהירות מוגדרת למצב כבוי.  

נורית זו תוגדר למצב עמום.

בלחיצה על  או  כשהבהירות מוגדרת למצב כבוי, הבהירות תשתנה למצב עמום ותחזור למצב   

כבוי אחרי 10 שניות בערך.

   שימוש בנעילה בפני ילדים

הפעלת הלחצנים מוגבלת, כדי למנוע הפעלה בשוגג על ידי ילדים קטנים.

לחץ על  במשך 3 שניות בערך.

לחץ שוב על  במשך 3 שניות בערך כדי לבטל את הנעילה בפני ילדים.  
כשנעילה בפני ילדים פעילה, הפעולות יהיו מוגבלות. בלחיצה על לחצן כלשהו, רק צליל )3 צפצופים   

קצרים( יישמע, דבר שמונע הפעלה בשוגג על ידי ילדים קטנים.

הערה

ניתוק היחידה מהחשמל כשנעילה בפני ילדים פעילה יגרום לביטול הנעילה בפני ילדים.  
נורית הנעילה בפני ילדים ]כחול[ נדלקת כשהפונקציה פעילה.  
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הגדרות מתקדמות

 הגדרות פליטה של ה'סטרימר'

לחץ על  ועל  במשך 3 שניות בערך כשתקע אספקת החשמל מחובר והיחידה כבויה.

בכל לחיצה על  ועל  במשך 3 שניות, ההגדרה תעבור בין מצב רגיל למצב נמוך.  

]כשההגדרה משתנה למצב נמוך[
נשמע צפצוף קצר ונורית הסטרימר מהבהבת במשך 5 שניות בערך.

]כשההגדרה משתנה למצב רגיל[
נשמע צפצוף קצר ונורית הסטרימר מאירה במשך 5 שניות בערך.

סטטוס ההפעלה של הסטרימר �
הגדרות הפליטה של הסטרימר

נמוךרגילהגדרת המאוורר

**סטטוס הפעולה של הסטרימר, 
מופעל-כבוי, פירושו שהסטרימר מופעל 

וכבה בהתאם לבקרת הזמן.

מאוורר

שקט
מופעל–כבוי**

כבוי

מופעל–כבוי**רגיל

מופעלמופעלטורבו  

הערה

מומלץ להגדיר את הסטרימר למצב רגיל, מאחר שיכולת הפגת הריחות מופחתת כשמוגדר מצב נמוך.  
ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.  

רגיל* נמוך

הגדרות מתקדמות

*מוגדר בעת הרכישהאם צליל הנשיפה שמופק על ידי פליטת הסטרימר או ריח האוזון מטרידים

דולק

מהבהב
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תחזוקה
 אזהרהתחזוקה

לפני ביצוע עבודות ניקוי ותחזוקה, יש להקפיד לנתק את היחידה 
מאספקת החשמל. )סכנת התחשמלות או פציעה(

)צד שמאל( )חזית(

)צד 
ימין(

סורג יציאת אוויר

ניקוי פתח יציאת האוויר )כאשר מצטבר יותר מדי לכלוך( �
יש לנקות את פתח יציאת האוויר במברשת רכה.

 יש להיזהר שאבק לא ייכנס לתוך מטהר האוויר. <
 אם הפתח מכוסה אבק, יש לנגב את האבק במטלית  <

רכה ולחה.

אין להשתמש במברשת קשה וכדומה )עלול להיגרם נזק(  

יחידה

כשלכלוך הופך לבעיה      ניגוב
נגב לכלוך במטלית בד לחה ורכה.  
כאשר מצטבר יותר מדי לכלוך, לחלח מטלית בחומר ניקוי   

כלים עדין ונגב את הלכלוך.
אין להשתמש במברשת קשה וכדומה )נזק עלול להיגרם(  

קדם מסנן )חזית/צד שמאל/צד ימין(

כל שבועיים בערך
נקה בעזרת שואב אבק

רחיצה/שטיפה

לאחר ניקוי האבק בעזרת   
שואב אבק, הסר את 

המסנן ורחץ אותו במים, 
ולאחר מכן השאר אותו 

בצל לייבוש.
השתמש במברשת רכה   

בעת ניקוי חללים בסורג.

הכנס את הוו )מקום 
1( לתוך היחידה.

לחץ על שני הקצוות 
עד שהמסנן יתחבר 

כהלכה.

הכנס את הווים 
)2 מקומות( לתוך 
היחידה ולחץ עד 

שיישמע צליל 
התחברות.

חיבור

מבט מלמעלה

וו )מקום 1(

צד אחורי

ווים 
)2 מקומות(

זהירות:
כדי להסיר את הקדם-מסנן )חזית(, השתמש 
בשלוש אצבעות כדי למשוך לכיוונך, על מנת 

למנוע פגיעה ברשת המסנן.

הסרה

אחוז בשקע 
שבקדם-מסנן ומשוך.

 אחוז במרכז 1
הקדם-מסנן 

כשהאגודל מונח 
על היחידה.

 משוך 2
לכיוונך.

אזהרה

אין להשתמש בצמר גפן או   
 במברשת קשה וכדומה
 )המסנן עלול להישבר 

חלקית(
אין להפעיל כוח רב )המסנן   

עלול להישבר או שעלול 
להיגרם לו נזק(.

אם הצטבר הרבה לכלוך,   
השרה את המסנן במים פושרים 

או במים בטמפרטורת החדר 
מעורבבים בנוזל לניקוי כלים, 

שטוף ביסודיות את נוזל הניקוי 
והשאר את החלק בצל לייבוש.
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תחזוקה

  זהירות 
אין להשתמש בנפט, בנזין, טונר, חומרי פוליש, פרפין, אלכוהול וכדומה )סכנת התחשמלות, שריפה או היסדקות

אין לרחוץ את גוף היחידה במים. )סכנת התחשמלות, שריפה או תקלה/שבירה(  

יחידת מסנן ריחות
 כשיש ריחות רעים או לכלוך

אין להשתמש במים    נקה בעזרת שואב אבק   
הסר את היחידה יחד עם המסגרת והסר את האבק   

בעזרת שואב אבק.
אם ריחות הופכים לבעיה, הנח את המסנן לייבוש   

באזור מאוורר ומוצל. )במשך כיום אחד(
אין לשפשף את פני המוצר.  
אין להשתמש במים בזמן הניקוי. )אם ייעשה שימוש   

במים, הרכיב יאבד את צורתו ולא ניתן יהיה 
עמוד 17 _ להשתמש בו יותר.(   

הסרה
החזק את הידית, אחוז ביחידת מסנן הריחות והסר 

אותה.

חיבור
הכנס את יחידת מסנן הריחות עד הסוף.

אם יחידת מסנן הריחות מוסרת או לא מותקנת   
כהלכה, נורית המצב תהבהב.

מסנן איסוף אבק
כאשר מצטבר לכלוך

אין להשתמש במים נקה בעזרת שואב אבק   
הסר אבק מהמסנן, מהחלק ללא הלשונית,   

 באמצעות שואב אבק.
)יש לנקוט משנה זהירות, מפני שהמסנן עלול 

להינזק בקלות(
אם המסנן נפגע או נוצרים בו חורים, אבק יעבור דרך   

המסנן ויכולת איסוף האבק תיפגע.
כל 10 שנים לערך        החלף

תזמון החלפת החלק 

תזמון החלפת החלק תלוי בדפוסי השימוש ובמיקום   
 היחידה.

אם היחידה בשימוש בבית שבו מעשנים 5 סיגריות 
ביום, יש להחליף את המסנן כל 10 שנים. )החישוב 

מבוסס על שיטת בדיקה בתקן JEM1467 של איגוד 
 יצרני מכשירי החשמל ביפן.(

אם האוויר מזוהם מאוד, יהיה צורך להחליף את 
 המסנן לעתים קרובות יותר.

אם המסנן כבר לא פועל כהלכה, הגיע הזמן 
להחליף אותו.

רכישה והשלכה לאשפה 

עמוד 15 _   עיין בסעיף "חלקים שנמכרים בנפרד".    

הסרה

1 הסר את יחידת מסנן הריחות.

חיבור
1 התקן את מסנן איסוף האבק החדש. הקפד 

על הכיוון.

2 חבר את יחידת מסנן הריחות.

זהירות

 ודא שמסנן איסוף האבק ומסנן הריחות מחוברים ליחידה הראשית כשהיחידה מופעלת.  
אם חלקים אלה אינם מחוברים כשהיחידה מופעלת, עלולה להיגרם תקלה/שבירה.

יש לפעול לפי העצות להלן כדי למנוע דהייה או עיוות.  
- אם נעשה שימוש בחומר ניקוי, יש להסירו לחלוטין, ללא שאריות.

.40°C אם נעשה שימוש במים חמים, יש לוודא שהטמפרטורה שלהם לא עולה על -
- אין להשאיר חלקים לייבוש באור שמש ישיר.

- אין לייבש חלקים במכשיר ייבוש.
- אין להשתמש באש בקרבת חלקים. 

אם נעשה שימוש בשואב אבק, יש להקפיד לא להפעיל כוח או לפגוע בחלק. )נזק עלול להיגרם(  

מסנן איסוף אבק

אין לנתק את 
מסנן הריחות 

מהמסגרת
דחף עד 

שיישמע צליל 
נקישה.

ידית

תגית

2 משוך את הלשונית 
כלפי מעלה.

3 החזק את החלק התחתון של 
   מסנן איסוף האבק והרם אותו.

הצד עם הלשונית 
והסימונים צריך לפנות 

כלפי חוץ והחץ צריך 
להצביע כלפי מעלה

ידית אחיזה
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תחזוקה

יש ליצור קשר עם מקום הרכישה.חלק שנמכר בנפרד

חלקי חילוף

מסנן איסוף אבק )יחידה אחת(
BAFP500A :דגם

החלף כל 10 שנים בערך.  

אי הקפדה על ניקוי החלקים עלולה לגרום לדברים הבאים:  
הפחתה ביכולת טיהור האוויר.  
הפחתה ביכולת טיהור הריחות.  
פליטת ריחות.  

יש להשליך את מסנן איסוף האבק )העשוי מפוליאסטר ופוליפרופילן( בהתאם לחוקים המקומיים להפרדת   
אשפה.

דרישות השלכה לאשפה �
המוצר והסוללות המסופקות עם הבקר מסומנות בסמל זה. משמעותו שאין להשליך מוצרים 

חשמליים ואלקטרוניים וסוללות לאשפה הביתית הרגילה.
בסוללות, ייתכן שיופיע סמל כימי מודפס מתחת לסמל. סמל כימי זה פירושו שהסוללה כוללת 

מתכות כבדות מעבר לריכוז מסוים. להלן סמלים כימיים אפשריים:
Pb: עופרת )<0.004%( �
Hg: כספית )<0.0005%( �

השלכה לאשפה של מוצר זה חייבת להתבצע בהתאם לחוקים המקומיים וחוקי המדינה הרלוונטיים.
ביחידות ובסוללות יש לטפל בהתקן מיוחד למיחזור ושימוש חוזר.

באמצעות השלכה נאותה לאשפה, תסייע למנוע תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות האדם.
צור קשר עם המתקין המקומי או עם הרשות המקומית למידע נוסף.

 כאשר לא נעשה שימוש ביחידה לפרקי זמן ממושכים

נתק את תקע אספקת חשמל.  .1

עמוד 13, 14 _ נקה את הרכיבים.      .2

במיוחד, רכיבים שמנקים במים יש לייבש לחלוטין. )עובש עלול להצטבר כתוצאה מלחות שנותרה(  

3.  כסה את יציאת האוויר ופתחים אחרים בשקית פלסטיק או באמצעי דומה כדי למנוע כניסת אבק, 
 ואחסן את היחידה בצורה אנכית במקום יבש.

)תקלה/שבירה עלולות להתרחש מאחסון היחידה כשהיא מונחת על הצד או אופקית(
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אודות נוריות החיווי
 אזהרה

לפני ביצוע עבודות ניקוי ותחזוקה, יש להקפיד לנתק את 
היחידה מאספקת החשמל. )סכנת התחשמלות או פציעה(

לוח הפעלה/מחוונים

בדוק את נוריות החיווי ופעל כפי שמוצג למטה.

סיבה/פתרוןנורית חיווי

נורית זו מהבהבת אם יחידת המסנן לטיהור ריחות מנותקת או שאינה נורית המצב מהבהבת.
מחוברת כהלכה.

עמוד 14 _ « חבר את מסנן טיהור הריחות כהלכה.    

הגיע הזמן להחליף את יחידת הסטרימר.נורית הסטרימר מהבהבת.
יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «

נורית הפעלה-כיבוי מהבהבת.

קיים רכיב חשמלי פגום.
יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «

כל 3 נוריות המאוורר 
מהבהבות בו-זמנית.

האם הקדם-מסננים 
ומסנן איסוף האבק 

מחוברים?
נוריות אלה עשויות 
להבהב אם היחידה 

מופעלת כשחלק 
כלשהו אינו מחובר

אם כל החלקים מחוברים �
קיים רכיב חשמלי פגום.

יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «

 אם רכיב אחד או יותר אינם מחוברים �
נתק את תקע החשמל, חבר שוב את 

החלקים, ולאחר מכן הפעל שוב את היחידה.

האם יש הצטברות 
אבק בקדם-מסנן?

אם אין הצטברות אבק �
קיים רכיב חשמלי פגום.

יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «

אם קיימת הצטברות אבק �
נתק את תקע החשמל, נקה את הקדם-מסנן, 

 ולאחר מכן הפעל שוב את היחידה. 
עמוד 13 _  

האם פתח יציאת 
האוויר חסום?

אם פתח יציאת האוויר אינו חסום �
קיים רכיב חשמלי פגום.

יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «

אם פתח יציאת האוויר חסום �
הסר את החסימה בפתח יציאת האוויר והפעל 

שוב את היחידה.

נוריות אלה עשויות להבהב במקרה של נפילת מתח פתאומית.

אם אף לא אחד מהמצבים לעיל התרחש, 
 יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. מומלץ לנתק את היחידה מהחשמל  «

עד להגעת סוכן השירות.

16

פתרון בעיות



שאלות נפוצות

לפני פנייה אלינו, יש לבדוק את הדברים הבאים. 

פתרון בעיות

שאלה: האם ניתן לנקות את מסנן איסוף האבק?

תשובה: אם הצטברה כמות גדולה של לכלוך, יש לנקות בשואב האבק 
או להחליף.

אין לנסות לנקות במים, מכיוון שהדבר עלול לגרום 
עמוד 14 _ לפגיעה בביצועים של מסנן איסוף האבק.   

שאלה: מסנן איסוף האבק משחיר בקלות...

תשובה: ההשחרה אינה משפיעה על ביצועי איסוף האבק. עם זאת, ניתן 
להחליף את המסנן אם הדבר מפריע.

שאלה: האם ניתן לנקות את המסנן לטיהור ריחות במים? או האם יש להחליפו?

תשובה: לא ניתן לנקותו במים.
)אם ייעשה שימוש במים, הרכיב יאבד את צורתו ולא ניתן יהיה 

להשתמש בו יותר.(
אם ניקית אותו בטעות במים, צור קשר עם מקום הרכישה.

הסר את מסנן הריחות מהיחידה הראשית ונקה אותו בשואב אבק.
אין צורך להחליף את המסנן.

אם ריחות הופכים לבעיה, הנח את המסנן לייבוש באזור מאוורר 
עמוד 14 _ ומוצל. )במשך כיום אחד(   
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פתרון בעיות
לפני פנייה לשירות תיקונים, יש לבדוק את הפרטים הבאים. �

אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.

במקרה של תפקוד לקוי בזמן הפעלה �
אם נוריות החיווי נדלקות בצורה חריגה, או מפסיקות לפעול עקב מכת ברק וכדומה, נתק את תקע החשמל, 

המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את תקע החשמל והפעל שוב את היחידה.

אין בעיה
מקרה זה אינו מהווה בעיה.

בדיקה
אנא בדוק שוב לפני שתפנה לשירות 

תיקונים.

היחידה אינה מגיבה �

נקודות בדיקהתופעה

כדי להגן על המערכת, ייתכן שהיחידה תפסיק את פעולתה   אין תגובה, גם בלחיצה על  
לאחר תנודות מתח פתאומיות. 

 אם היחידה פועלת בזמן זה, הפעולה תתחדש אוטומטית ברגע 
שהמתח יחזור למצב תקין. 

198V-264V הגנת טווח מתח

נשמעים רעשים �

נקודות בדיקהתופעה

בזמן פעולת הסטרימר, יחידת הסטרימר תפלוט צליל נשיפה בעת צליל שריקה בזמן פעולה
ביצוע פליטת הסטרימר.

בהתאם לשימוש, עוצמת הצליל עשויה להיחלש או להשתנות 
לצלילי קרקוש, זמזום או בעבוע. זוהי תופעה תקינה.

 אם הרעש מפריע, נסה להעביר את היחידה למיקום אחר.  
עמוד 12 _  

האם יש הצטברות אבק בקדם-מסננים?  צליל שריקה ורפרוף בזמן פעולה
עמוד 13 _  « נקה רכיב זה.   

האם אבק חוסם את מסנן איסוף האבק?  
בהתאם לתנאי השימוש, אבק עלול לחסום את מסנן איסוף  «

עמוד 7 _ האבק, מה שמקצר את תקופת השירות.    
עמוד 14 _ החלף את מסנן איסוף האבק.    

האם מסנן איסוף האבק מחובר כהלכה?  צליל הפעלה רועש
אם הוא אינו מחובר כהלכה, עלולים להישמע רעשים חזקים  «

עמוד 14 _ יותר בזמן ההפעלה.    

נוריות חיווי �

נקודות בדיקהתופעה

נוריות חיווי אינן נדלקות

נוריות החיווי כבות כ-10 שניות 
לאחר הפעלת היחידה

האם בהירות נוריות החיווי מוגדרת ׳כבוי׳?  
אם בהירות נוריות החיווי מוגדרת 'כבוי', כל הנוריות פרט לנורית  «

ההפעלה-כיבוי יישארו כבויות.
אם בהירות נוריות החיווי מוגדרת ככבוי, לאחר הפעלת היחידה בהירות  «

הנוריות תהיה מעומעמת במשך 10 שניות ולאחר מכן תהפוך למצב 
עמוד 11 _ כבוי.    

פתרון בעיות

18



פתרון בעיות
פתרון בעיות

נקודות בדיקהתופעה

כל נוריות המאוורר מהבהבות
יחד.

• האם הקדם-מסננים ומסנן איסוף האבק מחוברים? 
נוריות אלה יכולות להבהב אם היחידה מופעלת כשרכיב אינו 

מחובר.
]אם רכיב אחד או יותר אינו מחובר[

נתק את תקע החשמל, חבר שוב את החלקים, ולאחר מכן  «
הפעל שוב את היחידה.

]אם כל החלקים מחוברים[ 
קיים רכיב חשמלי פגום.

יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «
האם יש הצטברות אבק בקדם-מסננים?  

עמוד 13 _ ]אם קיימת הצטברות אבק[    
נתק את תקע החשמל, נקה את הקדם-מסננים, ולאחר מכן  «

הפעל שוב את היחידה.
]אם אין הצטברות אבק[
קיים רכיב חשמלי פגום.

יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «
האם פתח יציאת האוויר חסום?  

]אם פתח יציאת האוויר חסום[
הסר את החסימה בפתח יציאת האוויר והפעל שוב את  «

היחידה.
]אם פתח יציאת האוויר אינו חסום[

קיים רכיב חשמלי פגום.
יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «

הנוריות עשויות להבהב במקרה של תנודת מתח פתאומית.
הנוריות יחזרו למצבן הקודם ברגע שאספקת המתח תחזור לתיקונה.

.198V – 264V הגנת טווח מתח

אם אף לא אחד מהמצבים לעיל התרחש,   
יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. מומלץ לנתק את היחידה  «

מהחשמל עד להגעת סוכן השירות.

לעתים נורית הסטרימר אינה 
• בהתאם לבקרת הזמן, פעולת הסטרימר עשויה להיפסק.נדלקת

נורית הסטרימר כבה כשהסטרימר מפסיק לעבוד.

• מומלץ להחליף את הסטרימר.נורית הסטרימר מהבהבת
יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «

• האם המסנן לטיהור ריחות מחובר?נורית המצב מהבהבת
עמוד 14 _ « חבר את המסנן לטיהור ריחות.    
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פתרון בעיות

פונקציית טיהור אוויר �
נקודות בדיקהתופעה

• האם היחידה מוצבת במקום שהאוויר לא יכול לזרום ממנו או יכולת טיהור אוויר מופחתת
שהוא מוקף במכשולים?

 בחר מיקום ללא מכשולים ושממנו זרימת אוויר יכולה להגיע  «
לכל האזורים בחדר.

• האם הקדם-מסננים או מסנן איסוף האבק מלוכלכים?
עמוד 13, 14 _ « נקה רכיבים אלה.    

• האם המסנן לטיהור ריחות מלוכלך?ריח נפלט מיציאת האוויר
עמוד 14 _ « נקה רכיבים אלה.    

  במקרים מסוימים, ייתכן שייפלט ריח קל מיציאת האוויר עקב 
כמויות זעירות של אוזון. עם זאת, הכמות זניחה ואינה מזיקה 

לבריאות.
• האם החדר מלא ריחות עקב בישול או מספר אנשים 

המעשנים יחד וכו'?
הריח יתפוגג בהדרגה כשהיחידה תופעל. «

• האם העברת את היחידה מחדר אחר?
 היחידה עלולה לפלוט את ריח החדר שבו נעשה בה שימוש  «

קודם לכן. הנח ליחידה לפעול עוד זמן מסוים.
 • האם יש משהו בחדר שפולט ריח ללא הרף? 

)צבע, ריהוט חדש, טפט, תרסיסים, מוצרי קוסמטיקה, 
חומרים כימיים(

 ריחות שנפלטים ללא הרף אי אפשר לנטרל לגמרי. יש  «
לאוורר את החדר או להפעיל את היחידה בחדר מאוורר 

היטב במשך זמן קצר.

• האם יציאת האוויר או כניסת האוויר חסומה? לא נפלט אוויר
אם הן אינן חסומות, מנוע המאוורר פגום.

יש ליצור קשר עם מקום הרכישה. «

תופעות אחרות �
נקודות בדיקהתופעה

המאוורר מפסיק לפעול בזמן 
פעולת היחידה

• האם הקדם-מסננים, סורג זרימת האוויר ומסנן איסוף האבק 
היו מחוברים לפני הפעלת היחידה?

המאוורר מוגדר להפסיק את פעולתו כדי להגן על רכיבים 
חשמליים אם רכיב אינו מחובר כהלכה.

 אם חלק כלשהו אינו מחובר, נתק את היחידה מהחשמל  «
וחבר את כל החלקים לפני שתפעיל שוב את היחידה.

צליל פליטה של הסטרימר אינו 
עמוד 12 _נשמע עוד   פעולת הסטרימר תלויה בבקרת זמן.    

האם קיימות הפרעות במסך 
הטלוויזיה שלך

האם הטלוויזיה או הרדיו ממוקמים במרחק 2 מטר מהיחידה   
או האם יש אנטנה פנימית הממוקמת ליד היחידה?

האם כבל אספקת החשמל או כבל האנטנה של הטלוויזיה או   
הרדיו עובר בסמוך ליחידה?

 הרחק את היחידה ככל האפשר מהטלוויזיה, מהרדיו או  «
מהאנטנה.

ברגע שהיחידה מחוברת 
לאספקת החשמל היא מתחילה 

לפעול

האם תקע החשמל נותק במהלך הפסקת חשמל או   
כשאירעה תנודה פתאומית במתח, כדי להזיז את היחידה או 

במהלך ההפעלה האחרונה?
 פונקציית ההפעלה האוטומטית מחדשת אוטומטית את  «

פעולת היחידה.
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מפרט
פתרון בעיות
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MC30YVMשם דגם

פאזה אחת, 220-240/220-230 וולט, 50/60 הרץאספקת חשמל

מצב הפעלה
טיהור אוויר

שקטרגילטורבו

)W( 25158צריכת חשמל

)dB( 372719צליל פעולה

18012060שיעור זרימת אוויר )מ"ק לשעה(

23שטח כיסוי )מ"ר(
46

1*
2*

*CADR1803 )מ"ק לשעה(

450)ג( x  270)ר( x  270)ע(מידות היחידה )מ"מ(

5.8משקל )ק"ג(

1.8אורך כבל אספקת חשמל )מ'(

תוצרת מלזיה
מפרט זה ישים גם ל-50 הרץ 220–240 וולט וגם ל-60 הרץ 220–230 וולט.  
מכשיר זה נועד לשימוש באזורי מגורים או מסחר.  
  .  70 dB )A) -נמוכה מ A רמת לחץ קול פליטה בשקלול

שטח הכיסוי מחושב בהתאם לתקן JEM1467. )כשהגדרת המאוורר היא על טורבו(  .1*
*2.  שטח הכיסוי חושב בהתאם לתקן NRCC-54013 באמצעות CADR עשן סיגריה שנבדק לפי 

JEM1467. )כשהגדרת המאוורר היא על טורבו(
.C נספח JEM 1467 נבדק לפי CADR ערך  .3*





במקרה של התנגשות מסוימת בתרגום של מדריך זה וכל תרגום אחר של אותו חומר בשפה   
כלשהי, הגרסה באנגלית של מדריך זה תגבר.

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות כל מפרט או עיצוב שמוזכר בזאת בכל עת, ללא הודעה   
מוקדמת. 

כל התמונות נועדו לצורכי המחשה בלבד.  
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