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מטהר ומלחלח אוויר

דגם
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   יש לשמור את מדריך ההפעלה במקום בטוח לשם עיון בעתיד.
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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 לפציעה או למוות.
אי הקפדה על הוראות אלו עלולה לגרום נזק לרכוש או לפציעה ברמת 

חומרה התלויה בנסיבות.

אמצעי זהירות שיש לציית להם מסווגים באמצעות סמלים: �

יש להקפיד לפעול לפי ההוראות.אסור לנסות.

  אזהרה ציית להוראות על מנת למנוע שריפה, התחשמלות או פציעה קשה.

בנוגע לתקע ולכבל החשמל �

אין לנתק כאשר היחידה פועלת. )עלולה להיגרם שריפה עקב התחממות יתר 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 מהטווח   

.)AC( 220-240 וולט ז"ח 
)קיימת סכנת שריפה עקב התחממות יתר אם תהיה חריגה מהדירוגים של מפצלי שקעים(

אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתקו משקע החשמל. )התחממות יתר או שריפה עלולות להיגרם עקב קריעת הכבל(  
אין לבצע פעולות שעלולות לגרום נזק לתקע וכבל החשמל.  

 פעולות שכאלה כוללות: גרימת נזק, שינוי, כיפוף בכוח, משיכה, עיוות, דחיסה והנחת חפצים כבדים 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 כבל חשמל פגומים עלול לגרום להתחשמלות, קצר או שריפה(

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

)התחשמלות, קצר או שריפה עלולים להיגרם עקב התחממות יתר, אם התקע לא מוכנס היטב עד הסוף(
יש לנגב בקביעות את תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה.  

 אם לא ייעשה שימוש ביחידה לפרק זמן ארוך, יש לנתק את אספקת החשמל.   
)שריפה עלולה להיגרם מבידוד פגום עקב הצטברות אבק ולחות וכדומה(

בעת ביצוע תחזוקה, בדיקה או הזזה של היחידה, או מילוי מכל המים, יש להקפיד לכבות את היחידה ולנתקה   
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.   

)קיימת סכנת שריפה או פליטת עשן עקב הצתה או יניקה לכיוון היחידה(
מקומות עם רמות גבוהות של טמפרטורה ולחות או שעלולים להתיז בהם מים, כגון חדר אמבטיה. )שריפה או   

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

)נפילה של היחידה עלולה לגרום להרטבת פריטים בבית, או לשריפה או התחשמלות(

קרא תחילה 
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הנחיות בטיחות

  אזהרה ציית להוראות על מנת למנוע שריפה, התחשמלות או פציעה קשה.

במהלך השימוש �
אין להשתמש בחומרי ניקוי עם כלור או חומצתיים. )פציעה עלולה להיגרם עקב בלאי או היסדקות של פלסטיק, או פגיעה עלולה   

להיגרם בבריאות 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.   

)שריפה, התחשמלות או פציעה עלולים להיגרם( לתיקונים, יש לפנות אל מקום הרכישה.
אין להכניס אצבעות, מקלות או כל פריט אחר לתוך כניסות או יציאות האוויר.   

)קיימת 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. )עלולים להיגרם התחשמלות, שריפה או סדקים(

יש לכבות ולנתק מייד את היחידה במקרה של סימנים לפעולה חריגה או תקלה �
דוגמאות לפעולה חריגה ותקלות

היחידה לא פועלת גם אם המתג במצב מופעל.  
הזזת כבל החשמל גורמת לניתוק או חיבור זרם החשמל.  
נשמעים קולות לא רגילים או יש רעידות בזמן הפעולה.  
מארז היחידה התעוות או חם בצורה חריגה.  
יש ריח שרוף. )תקלה, התחשמלות, עשן, שריפה וכדומה עלולים להיגרם אם הפעולה החריגה לא תטופל והיחידה תמשיך לפעול(  

יש ליצור קשר עם מקום הרכישה.

  זהירות ציית להוראות על מנת למנוע זליגת חשמל, פציעה או נזק לרכוש.

במהלך השימוש �
אסור שילדים קטנים או אנשים מוגבלים )עקב מחלה או פציעה( יפעילו את היחידה בעצמם.  

 עבור האיחוד האירופי, טורקיה:
במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חוסר ניסיון 
וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או מקבלים הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה, והם מבינים את הסכנות 

 הכרוכות בשימוש.
אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ילדים לא יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקה ללא פיקוח.

 עבור אזורים אחרים:
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(

קרא תחילה 
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  זהירות ציית להוראות על מנת למנוע זליגת חשמל, פציעה או נזק לרכוש.
אין לשתות את המים שבמכל המים. אין לתת את המים לבעלי חיים או צמחים. )עלול לפגוע בבעלי החיים או בצמחים(  
אין להשתמש במכשירי חימום מבוססי בעירה במקומות החשופים ישירות לזרימת האוויר מיציאת האוויר.  

)הרעלת חד תחמוצת הפחמן עלולה להיגרם עקב בעירה לא מלאה של מכשיר חימום המבוסס על בעירה(
אסור להשתמש במוצרים שמכילים אבקה, כגון מוצרי קוסמטיקה, בקרבת היחידה.   

)עלולות להיגרם התחשמלות או תקלות(
אין להפעיל את היחידה בעת שימוש בחומרי הדברה.  

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

אין להשתמש ביחידה בקרבת גלאי עשן.  
אם האוויר שיוצא מהיחידה יזרום בכיוון גלאי העשן, עשויה להיות 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. )עלולה להיגרם הרעלת 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. )עלולות להיגרם שריפה, התחשמלות או פציעה(
בעת שימוש במכשיר האדים, יש לשמור תמיד על ניקיון מכל המים, מגש האידוי ויחידת מסנן האידוי.  

יש להחליף כל יום את המים שבמכל המים במי ברז טריים.  
יש להשליך כל יום את המים שנשארו במגש האידוי.  
יש לבצע תחזוקה תקופתית של הרכיבים הפנימיים )מגש אידוי, יחידת מסנן אידוי(.   

 )התפשטות עובש או חיידקים בלכלוך ובאבנית עלולה לפגוע בבריאות(
במקרה של בעיות בריאות, יש לפנות לטיפול רפואי.

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

)התחממות יתר או שריפה עלולות להיגרם עקב הגבלת זרימת האוויר(
אין לרסס מטהרי אוויר או סוגים אחרים של תרסיסים על היחידה או בקרבתה. )דבר זה עלול לגרום לתקלה(.  
אין לטפס, לשבת או להישען על היחידה. )עלולה להיגרם פציעה עקב נפילה או התמוטטות(  
אין להשכיב את היחידה אופקית. )דליפה או נזילה של מים עלולות לגרום להתחשמלות או תקלה(  

בעת הזזת היחידה  �
לפני הזזת היחידה, כבה אותה והשלך את המים שבמכל המים ובמגש האידוי.   

)דליפה או נזילה של מים עלולות לגרום להרטבת פריטים בבית, או להתחשמלות או 
לזליגת חשמל(

בעת אחיזה ביחידה או הזזתה, יש לטפל בה בזהירות.  
יש להקפיד תמיד לאחוז ביחידה במקומות המיועדים לאחיזה. אין להחזיק ביחידה   

באמצעות הידית שבמכל המים או במגש האידוי. )קיימת סכנת פציעה עקב נפילה של 
היחידה(

יש לאחוז בידיות 
אלו )2 מקומות(

אין לאחוז 
בידיות אלו

CKO001EU  

קרא תחילה 
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אמצעי זהירות במהלך השימוש

שיקולים אחרים
יש להיזהר מקפיאה.�

)דבר זה עלול לגרום לתקלה(.
יש להשליך את המים שבמכל המים ובמגש האידוי אם 

קיימת סכנת קפיאה.

אם לא נעשה שימוש בפעולת הלחלוח, השלך את �
המים שבמכל המים ובמגש האידוי.

)ריחות רעים עלולים להיגרם מיצירת עובש או חיידקים 
בלכלוך ובאבנית(

יש לקצר את תקופת התחזוקה בהתאם לסביבת �
השימוש. אם השימוש נעשה במקומות שיש בהם 

תנועת הולכי רגל מרובה, כגון מלון או מוסד ציבורי, 
יש לקצר את תקופת התחזוקה של קדם-המסנן.
)המשך השימוש ביחידה כאשר קדם-המסנן סתום 

עלול לגרום לתקלה(

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

וכדומה.
)הפריטים לשימור עלולים להיפגע(

אין ללחלח את האוויר יותר מדי.�
)הדבר עלול לגרום להתעבות וליצירת עובש(

אין להשתמש באף אחד מסוגי הנוזלים הבאים.�
מים חמים )40°C  או יותר(, שמן ארומתי, חומרים כימיים 

כגון חומצה תת-כלורית, מים לא נקיים, מים שמכילים 
חומרים ארומתיים, חומרי ניקוי וכדומה.

)הדבר עלול לגרום לעיוות היחידה או לתקלה(
מים ממטהר מים, מים אלקליים מיוננים, מים 

מינרליים, מי באר וכדומה. 
)הדבר עלול לגרום להתפשטות עובש או חיידקים(

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.
מבודדים, כגון סיליקון, עלולים להידבק למחט של * 

יחידת ה'סטרימר', ועקב כך ה'סטרימר' לא יפלוט 
אוויר.

במקרה זה, יש לנקות את יחידת ה'סטרימר'.   
e32 עמוד

מסנן איסוף האבק עלול להיסתם, ולגרום לפגיעה * 
ביכולת טיהור אוויר.

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

מסנן איסוף האבק עלול להיסתם, ולגרום לפגיעה 
ביכולת טיהור אוויר.

מקומות שבהם אוויר מהיחידה יזרום ישירות על קיר, �
רהיט, וילונות וכדומה.

)עלולים להיגרם כתמים או עיוותים(

על שטיח עבה, כיסוי מיטה או מזרנים�
היחידה עלולה לנטות ולגרום לנזילה או לפעולה לא 

תקינה של חיישן מפלס המים.

מקומות שחשופים לאור שמש ישיר�
)עלולה להיגרם דהייה(

מקומות שחשופים לאוויר חיצוני )לדוגמה, בקרבת �
חלונות וכדומה( או לזרם אוויר ישיר ממזגן אוויר 

וכדומה
המכשיר עשוי שלא לזהות כהלכה את הלחות בחדר.

מקומות בקרבת מכשירי חימום מבוססי בעירה או �
חשופים לזרם אוויר ישיר ממכשירי חימום

)המכשיר עשוי שלא לזהות כהלכה את הלחות בחדר או 
שהוא עלול להתעוות(

מקומות שנעשה בהם שימוש בכימיקלים ותרופות, �
כגון בתי חולים, מפעלים, מעבדות, מכוני יופי 

ומעבדות צילום
)כימיקלים וחומרים ממסים נדיפים עלולים לפגוע 
בחלקים המכניים ולגרום לדליפות מים ועקב כך 

להרטבת פריטים בבית וכדומה(

מקומות עם רמות גבוהות של גלים אלקטרומגנטיים, �
כגון בקרבת תנור בישול אלקטרומגנטי, רמקולים 

וכדומה.
ייתכן שהיחידה לא תפעול כהלכה.

מקומות שחשופים לפיח )אבק מוליך( שנפלט �
מנרות, נרות ריחניים וכדומה

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

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

אודות פליטת 'סטרימר' ויוני פלזמה פעילים
ייתכן שייפלט ריח קל מיציאת האוויר עקב  במקרים מסוימים, 
כמויות זעירות של אוזון. עם זאת, הכמות זניחה ואינה מזיקה 

לבריאות.

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

לא ניתן לסלק לחלוטין ריחות שממשיכים להיווצר כל   
הזמן )חומרי בנייה, ריחות של חיות מחמד וכדומה(

אין להשתמש במקומות הבאים

קרא תחילה 
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שמות חלקים ופעולות

מכל מים

יחידת מסנן אידוי

מגש אידוי

קדם-מסנן
)מסגרת המסנן: שחור(

יחידת 
ה'סטרימר'
)אינדיגו(

מצוף
הפוליסטירן המוקצף 
)קלקר( אינו חומר אריזה.
אין להסיר אותו.

מאוורר
מגן בטיחות

מסנן ריחות
)מסנן שחור(

לוח קדמי

מסנן איסוף אבק 
)מסנן לבן(

פנים היחידה

e27 ,14 ,13 עמודים

e30 ,29 עמודים

e28 ,12 עמודים

e29 עמודים

e27 ,14 ,13 עמודיםe27 ,14 ,13 עמודים

e27 ,14 ,13 עמודים

e32 עמוד

קרא תחילה 

חיישן טמפרטורה 
וחיישן לחות

שם דגם /
מספר ייצור / תאריך 
)MFG ייצור )תאריך

כבל חשמל

יציאת אוויר

תקע אספקת 
חשמל

רפפה
)הפעלה ידנית(

PM2.5/חיישן אבק
e28 ,23 ,8 ,7 עמודים     

גב

יחידת ייצור יוני 
פלזמה פעילים

בתוך יציאת האוויר.

חיישן ריח
בתוך היחידה.

לוח קדמי

מגש אידוי
הידית נמצאת 

למטה.

מכל מים

כניסות אוויר

ידית 
אחיזה
)לנשיאת 
היחידה(

לוח הפעלה
e10 ,9 עמודים

נוריות חיווי 
קדמיות

e  8 ,7 עמודים

חזית
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שמות חלקים ופעולות

נורית חיישן ריח

מציינת את עוצמת הריחות ב-3 צבעים: 
כחול, כתום, אדום.

צבע כחול מציין שהאוויר נקי.  

אם המכשיר מופעל מיד לאחר חיבורו לאספקת �
החשמל, הנורית תאיר בכחול למשך כדקה.

אם רמות עוצמת הריח לא משתנות, ייתכן שהחיישן לא �
יגיב גם אם יש ריח חזק באוויר.

ייתכן שלא יזוהו סוגי הריח הבאים: �
ריח של חיות מחמד שלא כולל אמוניה, ריח שום וכדומה.

היות שתפיסת הריח שונה מאדם לאדם, במקרים מסוימים �
כחולה.  הנורית  כאשר  גם  בריח  יחוש  מסוים  שאדם  ייתכן 
אם הריח מפריע, יש לשנות את הגדרת קצב זרימת האוויר לגבוה.

e16 עמוד

הרגישות הבסיסית של חיישן הריח נקבעת לפני רמות הריח 
לשקע  התקע  הכנסת  לאחר  )בקירוב(  הראשונה  בדקה 
כאשר  חשמל  לשקע  התקע  את  הכנס  פעם.  בכל  החשמל 

האוויר נקי )ללא ריחות(.

טווח הזיהוי של חיישן הריח

חומר ניתן לזיהוי

מבית  ריחות  מחמד,  חיות  ריחות  בישול,  ריחות  טבק,  ריחות 
השימוש, ריחות פסולת, ריחות עובש, תרסיסים, אלכוהול

לפעמים מזוהים

גז  שמן,  עשן  אדים,  בטמפרטורה/לחות,  פתאומיים  שינויים 
שנפלט ממכשירי חימום שמבוססים על בעירה

נוריות חיווי קדמיות

 נורית אספקת מים [אדום]

כאשר מכל המים מתרוקן במהלך פעולת הלחלוח, יישמע צליל )3 צפצופים ארוכים(, הנורית תידלק ופעולת הלחלוח תיפסק.   
)פעולת טיהור האוויר תימשך כשנורית ה-HUM דולקת.(

לאחר שנורית אספקת המים נדלקת, היא עשויה להידלק ולהיכבות מספר פעמים - זו תופעה רגילה )לא תקלה(.  
  e12 עמוד הפסק את פעולת היחידה, נתק את אספקת החשמל, ולאחר מכן מלא את מכל המים במים.   
  e24 עמוד כדי להפסיק את צליל ההתראה )3 צפצופים ארוכים(, שנה את ההגדרה.   

נורית 'סטרימר' [כחול]

מאירה כאשר ה'סטרימר' פעיל.
ציון באמצעות הבהוב שהגיע הזמן 

לנקות את יחידת ה'סטרימר'.
e32 ,28 ,27 עמודים

צבע נורית

ריחות

כחול כתום אדום

נמוכה גבוהה

קרא תחילה 
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PM2.5 נורית חיישן אבק / נורית חיישן 

ציון נפח האבק באוויר ב-3 צבעים: 
כחול, כתום, אדום.

צבע כחול מציין שהאוויר נקי.  
חיישן האבק/PM2.5 יכול לזהות חלקיקי אבק קטנים   

)כ-µm 1.0-2.5 ( וגדולים )כ-µm 2.5  ומעלה(. נורית 
ה-PM2.5 מאירה בתגובה לחלקיקים קטנים ונורית האבק 

מאירה בתגובה לחלקיקי אבק גדולים.

לאחר תחילת הפעולה, הנורית תאיר בכחול בדקה �
הראשונה לערך, ללא תלות ברמת זיהום האוויר.

אם ההיענות של חיישן האבק/PM2.5 גרועה, יש לשנות �
e23 עמוד את הגדרת הרגישות של החיישן.   

אם קצב זרימת האוויר הוגדר "טורבו", היענות חיישן �
האבק/PM2.5 עלולה להיות גרועה.

זרימת האוויר החזקה גורמת לאבק להיכנס לתוך פתחי 
כניסת האוויר לפני שהוא מזוהה על ידי חיישן האבק/

PM2.5. זהו מצב רגיל )לא תקלה(.

PM2.5/טווח הזיהוי של חיישן האבק

חומר ניתן לזיהוי

אבק ביתי, עשן טבק, אבקנים, הפרשות של קרדית האבק, 
שערות חיות מחמד, חלקיקי דיזל

לפעמים מזוהים

אדים, עשן שמן

נוריות ניטור HUM )לחות סביבה מקורבת( [כחול]

מציינות את הלחות בחדר בטווח של 90%-20%. )מרווחים של 1%(
רמת  כאשר   ."20" יוצג  מ-20%,  נמוכה  הלחות  רמת  כאשר 

הלחות גבוהה מ-90%, יוצג "90".
הנורית תאיר גם כאשר רק פעולת טיהור האוויר פעילה.  
[   ] יוצג במשך כ-30 שניות מיד לאחר תחילת הפעולה,   

ללא תלות בלחות.
גם במקרה של חידוש זרם החשמל לאחר הפסקת חשמל,   

יוצג [   ] במשך כ-30 שניות.

לפעמים, רמת הלחות שמצוינת ביחידה עשויה להיות שונה 
מאשר במכשירי מדידה אחרים.

הדבר נובע מזרימת האוויר שגורמת לשינוי הטמפרטורה   
לחיוויים  להתייחס  יש  בחדר.  שונים  במקומות  והלחות 

כהערכה גסה של הלחות בסביבה.

e35 עמוד כאשר נורית ניטור ה-HUM מהבהבת   

צבע נורית

אבק

כחול כתום אדום

מעט הרבה

קרא תחילה 
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שמות חלקים ופעולות

FAN לחצן הגדרת

לחץ כדי לעבור באופן מחזורי בין 
e16 עמוד הגדרות FAN )מאוורר(.   

לחצן מצב

לחץ כדי לעבור באופן מחזורי בין 
e17 עמוד המצבים.  

AUTO לחצן

מפעיל את היחידה במצב המיטבי 
e15 עמוד בהתאם לתנאי החדר.  

לחצן הפעלה/כיבוי

לחץ כדי להפעיל או לכבות.

נורית הפעלה AUTO [ירוק]
דולקת במצב הפעלה AUTO )אוטומטי(.   

e15 עמוד

HUM לחצן

מפעיל/מכבה את פעולת הלחלוח ומאפשר 
e17 עמוד לבחור את מצב הלחלוח.   

הנורית כבויה כאשר פעולת הלחלוח כבויה.  

*גודל הסמלים משתנה בהתאם להגדרות זרימת האוויר. טבלת סמלים 

מצב לחלוחמאוורר

***סימן

גבוהרגילנמוךטורבורגילנמוךשקטהגדרות

אודות סמלי קצב זרם האוויר ופעולת הלחלוח

קרא תחילה 

פנל הפעלה
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נעילה מפני ילדים

כ-2 במשך  על   לחץ  הנעילה,  להפעלת 
שניות.

)לחיצה נוספת תבטל את הנעילה.(

נורית נעילה בפני ילדים [כתום]

הנורית תאיר כאשר הנעילה בפני ילדים פעילה. כאשר 
מאירה, הפעולות יוגבלו. בלחיצה על לחצנים, רק צליל 
)3 צפצופים קצרים( יישמע, דבר שמונע הפעלה בשוגג 

על ידי ילדים קטנים.

הערה
אם היחידה מנותקת מהחשמל כשנעילה בפני ילדים 

פעילה, הנעילה בפני ילדים תבוטל.

GOOD SLEEP לחצן

היחידה תפעל בקצב זרימת אוויר נמוך יותר ובתאורת נורית 
e20 עמוד חיווי מעומעמת.   

נורית HUM [כתום]

הנורית תאיר כאשר פעולת הלחלוח 
פעילה.

נורית מצב GOOD SLEEP [ירוק]

הנורית תאיר במצב GOOD SLEEP )שינה טובה(.
e20 עמוד                                                              

BRIGHTNESS לחצן

כאשר היחידה פועלת, כל לחיצה על לחצן זה משנה את תאורת כל נוריות לוח התפעול וכל נוריות החיווי 
הקדמיות בבת אחת.

כבויבהיר עמום

פונקציה זו שימושית אם הנוריות מפריעות בזמן שינה וכדומה.

לוח מחוונים קדמי
אינו מואר בעת בחירה באפשרות "כבוי".  
גם אם בוחרים "כבוי", הנוריות ידלקו או יהבהבו במקרים הבאים.  

כאשר מכל המים מתרוקן במהלך פעולת לחלוחנורית אספקת מים נדלקת

אם הגיע הזמן לביצוע תחזוקה של יחידת ה'סטרימר'נורית ה'סטרימר' מהבהבת

נורית לוח התפעול

אינה כבית אפילו אם בוחרים "כבוי".

קרא תחילה 
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הכנה לפני הפעלה
  1   בדיקת אביזרים

גלגלים

מדריך הפעלה.............................. 1

גלגלים........................................ 4
 מתחת לרפפה

2   התקנה

שים לב

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 

לבצע ניקוי תקופתי.

הערה
זרם האוויר נושב בנטייה קלה ימינה, אך זו אינה תקלה.

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 הפרעה מהמעגלים החשמליים בתוך היחידה או כבלים   

גורמת לשיבוש תמונות במסך הטלוויזיה או לרעש סטטי 
ממכשירי רדיו או סטריאו, יש להרחיק את היחידה למרחק 

של לפחות 2 מטר מהמכשיר.
כמו כן, יש להרחיק מהיחידה טלפונים אלחוטיים ושעונים 

שנשלטים מרחוק.

3   חיבור הגלגלים

שים לב
בעת חיבור הגלגלים, הנח את היחידה כך שהלוח הקדמי   

יפנה כלפי מעלה. 
אם הלוח יפנה כלפי מטה הוא עלול להישרט.

יש להזיז את היחידה לאט מכיוון שמשטח הרצפה עלול   
להישרט, תלוי בחומר הריצוף.

אם חיבור הגלגלים מבוצע אחרי שהיחידה כבר פעלה,   
תחילה יש לרוקן את המים במכל המים ובמגש האידוי.

לפחות 100
ס"מ מהתקרה

לפחות 30
ס"מ מהקיר

זרימת אוויר

לפחות 10 ס"מ 
מהקיר

לפחות 30 ס"מ 
מהקיר

הנעילה  כאשר  הגלגלים  את  חבר 
פונה אל הפינות שבחזית היחידה.

גלגלים )עם נעילה(

אין להסיר את 
הטבעת.

דחף פנימה עד 
הסוף, כך שלא 
יישארו רווחים.

לוח קדמי

קרא תחילה 
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הסר תוך כדי 
לחיצה על 

מכל מים

מכסה

הדק היטב את המכסה של מכל המים.
אחרת, מים עלולים לדלוף.

אפשר למלא 
מים עד לצוואר

הדק היטב. 
שים לב כי גם לאחר 

הידוק טוב ומלא, 
עדיין ניתן יהיה לראות 

קצת מהתבריג. 

שסתום

[מבט מלמטה]
אין לגעת בשסתום 

שבמרכז המכסה

4   הכנת מכל המים )לפעולת לחלוח(
1.  הוצא את מכל המים והסר את המכסה.

2.  מלא את מכל המים במי ברז וסגור את המכסה.
שים לב

אין למלא את הנוזלים הבאים במכל המים.
מים חמים )40°C  או יותר(, שמן ארומתי, חומרים   

מלוכלכים,  מים  תת-כלורית,  חומצה  כגון  כימיים 
חומרים ארומתיים, חומרי ניקוי וכדומה עלולים לגרום 

לעיוות היחידה או לתקלה.
מים ממטהר מים, מים בסיסיים מיוננים, מים   

מינרליים, מי באר וכדומה עלולים לגרום ליצירת עובש 
או להתרבות חיידקים.

יש לבצע במקום שבו נזילה של מים לא תגרום לבעיות.  
נקה את מכל המים על ידי ניעורו עם מעט מים   

בתוכו, לפני מילוי מכל המים במים.
   .  e28 עמוד למידע על נוהלי תחזוקה, ראה   

מכל המים יהיה כבד מאוד כאשר הוא מלא במים. החזק את   
מכל המים היטב, בשתי ידיים, בעת נשיאתו.

יש להימנע מלגעת בשסתום שבמרכז המכסה.  
מים עלולים לדלוף ממכל המים.

לאחר הידוק המכסה, הפוך את המכל )כך שהמכסה   
יפנה כלפי מטה( ובדוק אם יש נזילות.

3.  הכנס את מכל המים ליחידה.
אחוז בידית והכנס את מכל המים לתוך מגש האידוי.  

שים לב
תגרום  האידוי  במגש  מים  שאריות  שהשארת  מכיוון 
להשליך  להקפיד  יש  לכלוך,  והצטברות  רעים  לריחות 

שאריות מים במגש האידוי בכל מילוי של מכל המים.
  .  e29 עמוד אם יש ריחות רעים או לכלוך, ראה   

1  הכנס

2  לחץ עד הסוף מתחת ל- עד 
שיישמע צליל נקישה

מכל מים

מגש אידוי

קרא תחילה 
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הכנה לפני הפעלה
  5    חיבור מסנן הריחות

1. הסר את הלוח הקדמי.
דחף את הבליטות )2 מקומות שמאל/ימין(, משוך אליך,   

והוצא.

לוח קדמי

בליטה
)2 מקומות מצד שמאל/ימין(

1 לחץ

2  משוך כלפיך.

אם הבליטה בלוח הקדמי מנותקת
חבר כמתואר באיור.  

2. קלף את סרט הקיבוע )4 מקומות( והסר את הקרטון.

3. הסר את קדם-המסנן.
  4( הווים  את  הוצא  שבמרכז,  בשרוך  אחיזה  כדי  תוך 

מקומות בצד שמאל/ימין( מהחורים שביחידה )4 מקומות 
בצד שמאל/ימין(.

קדם-מסנן

חורים 
)4 מקומות שמאל/ימין(

קרסים

קרסים 
)4 מקומות שמאל/ימין(

4. הסר את מסנן איסוף האבק.
הכנס את האצבע לשקע שבתחתית היחידה, ואז הרם   

והוצא את מסנן איסוף האבק.

מסנן איסוף אבק

חריץ בתחתית היחידה

5. קלף את סרט הקיבוע והוצא את מסנן הריחות.
משוך אליך את החלק העליון של מסנן הריחות, והוצא   

אותו.

6. הוצא את מסנן הריחות מהשקית.
מסנן ריחות

יש ללבוש כפפות במהלך העבודה.
)אבק ממסנן הריחות עלול ללכלך את הידיים.(

יש להשליך את הסרט, את השקית ואת החומר המייבש   
של המסנן בהתאם לחוקים המקומיים להפרדת אשפה.

קרא תחילה 

צד אחורי של הלוח הקדמי

בליטה
1 הכנס

הכנס גם לחור 
שבצד הנגדי

2 לחץ

קרטון סרט קיבוע 

סרט קיבוע 
)4 מקומות(

סרט קיבוע

מסנן ריחות

סרט קיבוע

מסנן ריחות
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7. חבר את מסנן הריחות.
כדי לחבר את מסנן הריחות, הכנס תחילה את החלק   

התחתון שלו למחזיקי מסנן הריחות )2 מקומות מצד 
שמאל/ימין(. 

)למסנן הריחות אין כיוון מסוים, כך שהתקנתו הפוך 
מטה-מעלה או קדימה-אחורה אינה משנה דבר.( 

כשמסנן הריחות מחוזק באמצעות הבליטות של מגן   
הבטיחות הקדמי, הוא עשוי להיראות כאילו פגום, אך 

הדבר אינו משפיע על תפקודו.

8. חבר את מסנן איסוף האבק.
ודא שמסנן הריחות מחובר.  
כדי לחבר את מסנן איסוף האבק, הכנס תחילה את   

החלק התחתון שלו במלואו מאחורי הבליטות.

9. חבר את קדם-המסנן.
כופף את קדם-המסנן והכנס את הווים )4 מקומות   

מצד שמאל/ימין( לתוך החורים שביחידה )4 מקומות 
מצד שמאל/ימין(. )לקדם-המסנן אין כיוון מעלה-מטה 

מסוים.(

10. חבר את הלוח הקדמי.
הכנס את הווים שבראש הלוח לתוך החריצים שבחלק   

העליון של היחידה )2 מקומות( ולאחר מכן סגור את 
הלוח.

שים לב
לפני ההפעלה יש לוודא שקדם-המסנן, מסנן איסוף האבק 

ומסנן הריחות מחוברים.

הפעלת היחידה ללא כל המסננים עלולה לגרום לתקלה.

6   הכנסת תקע החשמל לשקע
תקע אספקת חשמל

שקע חשמל

הרגישות הבסיסית של חיישן הריח נקבעת לפני רמות   
הריח בדקה הראשונה )בקירוב( לאחר הכנסת התקע 

לשקע החשמל בכל פעם. 
הכנס את התקע לשקע חשמל כאשר האוויר נקי )ללא 

ריחות(.

קרא תחילה 

מסנן איסוף אבק
למסנן איסוף האבק יש כיווניות מסויימת.

לפני החיבור בדוק את הסמל בחלק העליון 
של המסנן.

מסנן ריחות

חריץ בחלק העליון של היחידה
)2 מקומות שמאל/ימין(

)2 מקומות מצד 
שמאל/ימין(

1 וו

לחץ עד שתישמע    2
נקישה )שני מקומות 

שמאל/ימין(

לחץ עד שתישמע    2
נקישה )שני מקומות 

חורים 
)4 מקומות 
שמאל/ימין(

קדם-מסנן

קרסים

קרסים 
)4 מקומות 
שמאל/ימין(

אם מסנן הריחות אינו 
מחובר נכון, יושמע בעת 
ההפעלה צליל התראה 

ונורית חיישן הריח 
תהבהב. חבר היטב 

מחדש.

רכיב מחזיק מסנן הריחות
דחוף והכנס היטב את 

מסנן הריחות

מסנן ריחות

מחזיק מסנן ריחות 

מחזיק מסנן 
ריחות 

חבר כך שניתן 
יהיה לראות את 
תפס המשיכה

הכנס אותו באופן מלא 
מאחורי מחזיקי מסנן הריחות

דחוף את המסנן אל 
הבליטות ונקב כדי 

להדק היטב
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הפעלה
רפפה

לפני ההפעלה יש לפתוח 
את הרפפה באופן ידני.

)כיוון שהרפפה מופעלת 
ידנית, היא לא תיסגר באופן 
אוטומטי בסיום ההפעלה.(

את  לשנות  רוצה  אתה  אם 
כיוון זרימת האוויר

לכוון את זרי־ יכולה  הרפפה 
מת האוויר לשלושה כיוונים.

כ-22°

כ-44°
 0°

)מצב הפעלה אוטומטית( אם ברצונך לאפשר ליחידה להחליט מהו מצב ההפעלה הטוב ביותר 

e12 עמוד מלא את מכל המים במים. 

שים לב
ודא שיחידת מסנן האידוי מחוברת בעת שימוש בפעולה זו.  
יש להחליף את המים שבמגש האידוי ובמכל המים בכל יום.  
יש להקפיד להשתמש במי ברז במכל המים.  

. 1. לחץ על 
מפעיל את היחידה במצב המיטבי בהתאם לתנאי החדר.  
נורית ההפעלה האוטומטית )ירוק( תידלק.  
אם לוחצים על  במהלך הפעלה אוטומטית, הנורית המתאימה למצב ההפעלה הנוכחי תהבהב למשך כ-5 שניות.  

נורית מצב חיסכוןנורית HUMנורית מצבמצב הפעלה

   )מאוורר אוטומטי(פעולת טיהור אוויר

 " נמוכה,  רגילה,  גבוהה(." )מאוורר אוטומטי(פעולת לחלוח

 מהבהב  מצב ניטור

אודות הפעלה אוטומטית
אוויר  טיהור  פעולת  בין  אוטומטי  באופן  תעבור  היחידה 
ולתנאי  הפנים  לטמפרטורת  בהתאם  לחלוח  לפעולת 

הלחות.
קצב זרימת האוויר מותאם באופן אוטומטי.  
אם הלחות גבוהה, תתבצע פעולת טיהור אוויר.  
אם האוויר נקי ורמת הלחות הגיעה לרמה שנקבעה   

)במהלך פעולת הלחלוח(, היחידה תעבור לאחר זמן מה 
e18 עמוד באופן אוטומטי למצב ניטור.   

התנאים בחדר ולחות היעד  �

)C°( טמפרטורת חדר

100
90
80
70
60
50
40
30
0

)%
ד )
יע
ת 
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ל

 30252015101

60%
50%

40%

לחיצה על  כשהיחידה פועלת תפסיק את הפעולה.  

הערה
הטמפרטורה עשויה לרדת כאשר פעולת הלחלוח מופעלת.  
  e18 עמוד ייתכן שיישמעו קולות בעבוע או התזה בעת פעולת הלחלוח   זוהי תופעה רגילה )לא תקלה(.   
אם הלחות הגיעה לרמה שנקבעה או נורית אספקת המים נדלקה במהלך פעולת לחלוח, פעולת הלחלוח תופסק, אך פעולת טיהור   

האוויר תימשך.

 אזהרה
)עלולה  החשמל.  משקע  ניתוקה  ידי  על  היחידה  את  לכבות  אין 

להיגרם שריפה עקב התחממות יתר או התחשמלות(

הפעלה
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הפעלה

שימוש בפעולת טיהור אוויר

. 1. לחץ על 
לחץ שוב כדי לכבות.  
אם היחידה הייתה במצב הפעלה אוטומטית לפני הכיבוי, מצב הפעלה אוטומטית יופעל שוב באופן אוטומטי. אם ברצונך להפעיל   

. טיהור אוויר בלבד, לחץ על  או על 

אם היחידה הייתה בפעולת לחלוח לפני הכיבוי, פעולת הלחלוח תופעל שוב באופן אוטומטי. אם ברצונך להפעיל טיהור אוויר   

בלבד, לחץ על  עד שנורית HUM תכבה.

שים לב
אם לא מתבצעת פעולת לחלוח, השלך את המים שבמכל המים ובמגש האידוי.

שינוי קצב זרימת האוויר

1. לחץ על  תוך כדי הפעולה כדי לשנות את קצב זרימת האוויר.
כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין נוריות FAN [ירוק]  

: רגיל : שקט : טורבו : נמוך

בריזה עדינה נפלטת. מומלץ לשימוש במהלך שעות השינה.שקט
להסיר  יש  אם  יותר,  או  'רגיל'  בתור   FAN הגדרת  את  לקבוע  מומלץ  מופחתת,  הריח  הסרת  שקיבולת  מכיוון 

במהירות ריח מהחדר.

האוויר בחדר מטוהר במהירות כאשר זרימת האוויר חזקה. מומלץ לשימוש בעת ניקוי החדר.טורבו

הערה
בעת הרכישה, היחידה מוגדרת לביצוע פעולת טיהור אוויר במצב מאוור אוטומטי.  
אם היחידה מנותקת מאספקת החשמל או כובתה ואז הופעלה מחדש, היחידה תופעל מחדש באותו מצב שבו הייתה לפני הכיבוי. )אם   

היחידה כובתה במצב GOOD SLEEP )שינה טובה( ולאחר מכן הופעלה מחדש, היחידה תופעל מחדש במצב שבו הייתה לפני שהופעל 
).GOOD SLEEP מצב

במשך כ-2 שניות מרגע הכנסת תקע החשמל לשקע, לא ניתן לבצע את הגדרות ההפעלה.  

שים לב
אין להזיז את היחידה, או לחבר או להסיר חלקים אליה או ממנה כאשר היא 

פועלת. הדבר עלול לגרום לדליפת מים, שבר או תקלה.
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הפעלה

הפעלה

הערה
הטמפרטורה עשויה לרדת כאשר פעולת הלחלוח מופעלת.  
  e36 עמוד ייתכן שיישמעו קולות בעבוע או התזה בעת פעולת הלחלוח   זוהי תופעה רגילה )לא תקלה(.    
אם הלחות הגיעה לרמה שנקבעה או נורית אספקת המים נדלקה במהלך פעולת לחלוח, פעולת הלחלוח תופסק, אך פעולת טיהור   

האוויר תימשך.
מכשיר האדים מופעל בעת בחירת מצב לחות.  
אפילו אם תבחר מצב שונה ממצב לחות, אם היחידה נשארת במצב לחות למשך 3 שניות או יותר כשאתה עובר בין המצבים, פעולת   

הלחלוח תימשך.
אם לוחצים על  במהלך הפעלה אוטומטית או במצב לחות, פעולת הלחלוח תימשך ומצב מאוורר אוטומטי יופעל.  

שימוש בפעולת טיהור ולחלוח האוויר

e12 עמוד  מלא את מכל המים במים.   

יחד עם פעולת הלחלוח מופעל תמיד טיהור אוויר )לא ניתן להפעיל לחלוח בלבד   
ללא טיהור אוויר.(

שים לב
ודא שיחידת מסנן האידוי מחוברת בעת שימוש בפעולה זו.  
יש להחליף את המים שבמגש האידוי ובמכל המים בכל יום.  
יש להקפיד להשתמש במי ברז במכל המים.  
מכיוון שהשארת שאריות מים במגש האידוי תגרום לריחות רעים והצטברות לכלוך, יש להקפיד להשליך שאריות מים במגש   

האידוי בכל מילוי של מכל המים.

. 1. לחץ על 

2. לחץ על  כדי להפעיל את מצב הלחלוח.
כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין נוריות הלחות )ירוק(.  

לחיצה על  כשהיחידה פועלת תפסיק את הפעולה.  

קביעת רמת יעד של לחות סביב 40%*. נמוכה 

קביעת רמת יעד של לחות סביב 50%*. רגיל 

קביעת רמת יעד של לחות סביב 60%*. גבוהה 

*  בהתאם לתנאים בחדר, כגון טמפרטורה ורמות לחות 
בפנים ובחוץ, ייתכן שתהיה חריגה כלפי מעלה מרמת 

e39 עמוד היעד של הלחות )או שהיא לא תושג(.   

הפעלת היחידה במצב מסוים

בחר את המצב שמתאים לצרכים שלך.
.)MODE( זרימת האוויר מותאמת אוטומטית כאשר היחידה פועלת ב'מצב' כלשהו

1. לחץ על  במהלך הפעולה.
כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין נוריות המצב [ירוק].  

כבוי)גבוהה( )רגילה()נמוכה(

)מנטרל אבקנים()מאוורר אוטומטי( )מפזר אוויר()לחות()חיסכון(
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הפעלה

שימוש ופעולהמצב

מאוורר אוטומטי

כוונון אוטומטי של קצב זרימת האוויר

הגדרת FAN )שקט, נמוך, רגיל, גבוה*( מותאמת אוטומטית לפי דרגת זיהום ולחות האוויר )כאשר פעולת 
הלחלוח מופעלת(.

יכולת הטיהור גדלה ככל שקצב זרימת האוויר גדל.
*  קצב זרימת האוויר במהלך מצב מאוורר אוטומטי הוא "גבוה", כלומר פחות עצמתי מ"טורבו".

לחץ על  כדי לבחור את רמת הלחות.  

דרגת הזיהום תואמת לנפח האבק ועוצמת הריחות באוויר.  

חיסכון

חיסכון בחשמל

במצב חיסכון בחשמל במסגרת מצב 'חיסכון', הגדרת FAN עוברת אוטומטית בין 'שקט' ו'נמוך' בלבד. 
צריכת חשמל )*1( ורעש ההפעלה מופחתים.

אם האוויר נקי ורמת הלחות שנקבעה הושגה )כאשר פעולת הלחלוח פעילה(, לאחר זמן קצר, מצב ניטור 
מופעל אוטומטית.

מומלץ לשימוש במהלך שעות השינה.
*1  בהשוואה למצב מאוורר אוטומטי )כ-12.6 וואט-שעה(, צריכת החשמל במצב חיסכון )כ-6.7 וואט-שעה( 

נמוכה יותר בכ-5.9 וואט-שעה.
תנאי בדיקה: הפעלה בשטח של 10 מ"ר במשך שעה 1. בהנחה של עישון סיגריה אחת מייד לאחר הפעלת 

היחידה.

מכיוון שהגדרת FAN )מאוורר( מוגבלת למצב שקט ונמוך, יכולת טיהור האוויר והלחלוח מופחתת.  
מכיוון שאוויר לא נשאב פנימה כאשר המאוורר מפסיק לפעול, רגישות חיישן האבק/PM2.5, חיישן הריח   

e25 עמוד וחיישן הלחות פוחתת. כדי למנוע הפחתה זו ברגישות, כבה את מצב הניטור.   
הגדרת FAN )מאוורר( מותאמת אוטומטית. לא ניתן לכוון ידנית את זרימת האוויר.  

לחץ על  כדי לבחור את רמת הלחות.  

מנטרל-אבקנים

הפחתת כמות אבקנים

FAN )מאוורר( רגיל לנמוך, כדי שניתן יהיה  5 דקות בין הגדרת  זרם אוויר עדין נוצר באמצעות מעבר כל 
למשוך פנימה אבקנים וללכוד אותם לפני שהם מגיעים לרצפה.

לחץ על  כדי לבחור את רמת הלחות.  

מצב חיסכון בחשמל

)מאוורר(   FAN הגדרת 
בין  אוטומטית  משתנה 

מצב שקט למצב נמוך.

אם האוויר נקי ורמת הלחות 
שנקבעה הושגה, לאחר זמן 

קצר...

מצב ניטור
המאוורר מתחיל ומפסיק את פעולתו   

ורמת  ריחות  ניטור של אבק,  לסירוגין. מבוצע 
הלחות.

הפונקציות הבאות אינן מופעלות, כדי   
להפחית עוד יותר את צריכת החשמל.

'סטרימר' כבוי לחלוחכבוי

יוני פלזמה פעילים כבוי
אם רמת הלחות יורדת, או 

מזוהים אבק או ריחות...

*2 נורית ההפעלה/כיבוי של מכשיר האדים ממשיכה לדלוק.

)2*(
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הפעלה

שימוש ופעולהמצב

לחות

להקלה על גרון ועור יבשים

הלחות מותאמת אוטומטית להקלה על גרון ועור יבשים.
מכיוון שנשמרת לחות גבוהה יחסית, הפרש   

טמפרטורות גבוה בין החוץ לפנים עשוי לגרום 
להתעבות.

הגדרת FAN )מאוורר( מותאמת אוטומטית. לא ניתן   
לכוון ידנית את זרימת האוויר.

מצב לחלוח נקבע אוטומטית. לא ניתן לשנות את   
מצב הלחלוח.

לחיצה על  כאשר מצב לחות מופעל, תגרום   

להפסקת מצב לחות ולהפעלת מצב מאוורר אוטומטי.
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מפזר אוויר

כאשר ברצונך לפזר את האוויר בחדר.

האוויר בחדר נשאר נקי ושינויים מקומיים בטמפרטורה נמנעים. אם היחידה מותקנת מול מזגן, הפעולה 
תהייה עוד יותר יעילה.

קצב זרימת האוויר יהיה "גבוה" למשך כ-30 דקות לאחר ההפעלה, כדי לפזר את האוויר בחדר.
לאחר מכן כל שינוי טמפרטורה סביב היחידה יזוהה, וקצב זרימת האוויר יותאם באופן אוטומטי.

)לא קיימת פונקציית התאמת טמפרטורה.(
אם הטמפרטורה בחדר נמוכה, יתכן וקצב זרימת האוויר לא יהיה "גבוה".   

)כדי למנוע תחושת קור שנגרמת על ידי זרמי אוויר(

הפעלה
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GOOD SLEEP פעולה במצב

e12 עמוד אם נמצאת בשימוש יחד עם פעולת לחלוח, מלא את מכל המים במים.    

שים לב
לפני ההפעלה וודא שיחידת מסנן האידוי מחוברת.  
יש להחליף את המים שבמגש האידוי ובמכל המים בכל יום.  
יש להקפיד להשתמש במי ברז במכל המים.  
מכיוון שהשארת שאריות מים במגש האידוי תגרום לריחות רעים והצטברות לכלוך, יש להקפיד להשליך שאריות מים במגש   

האידוי בכל מילוי של מכל המים.

. 1. לחץ על 
נורית מצב GOOD SLEEP )ירוק( תידלק.  

ניתן לשנות את הלחות באמצעות  .  

, ואז שנה את מצב/קצב זרימת האוויר.   ,   או  אם ברצונך לבטל, לחץ על  

GOOD SLEEP אודות מצב
היחידה תפעל בקצב זרימת אוויר נמוך יותר ובתאורת נורית חיווי מעומעמת, מצב זה מתאים לשינה או לנמנום.

קצב זרימת האוויר מותאם באופן אוטומטי בין 3 רמות " )שקט(", " )נמוך(" או " )רגיל(".   
בהירות נורית החיווי מוגדרת "כבוי".   
פליטת ה'סטרימר' נפסקת. )השקט מקבל עדיפות ראשונה. ביצועי הסרת הריחות מופחתים.(   
אם מכל המים יתרוקן, נורית אספקת המים תידלק, אך לא יושמע קול.   

לחיצה על  במצב GOOD SLEEP גורמת למצב בהירות נורית החיווי לעבור לסירוגין בין "עמום" ל"כבוי".  

  .GOOD SLEEP לאחר 8 שעות היחידה תחזור למצב הפעולה שהיה לפני הפעלת מצב

לחיצה על  כשהיחידה פועלת תפסיק את הפעולה.  

הערה
הטמפרטורה עשויה לרדת כאשר פעולת הלחלוח מופעלת.  
  e36 עמוד ייתכן שיישמעו קולות בעבוע או התזה בעת פעולת הלחלוח   זוהי תופעה רגילה )לא תקלה(.   
אם הלחות הגיעה לרמה שנקבעה או נורית אספקת המים נדלקה במהלך פעולת לחלוח, פעולת הלחלוח תופסק, אך פעולת טיהור   

האוויר תימשך.

הפעלה
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הגדרות מתקדמות

נורית הפעלה אוטומטית

נורית HUM )גבוה(
נורית HUM )נמוך(

הערה
ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.

הגדרות פליטה של יוני פלזמה פעילים
אם ריח האוזון מטריד אותך

ניתן להעביר את פליטת יוני פלזמה פעילים למצב "כבוי". )הגדרה בעת הרכישה: פועל(
ההגדרות נשמרות אפילו אם מנתקים את היחידה מאספקת החשמל.

  e22 עמוד אם ריח האוזון ממשיך להטריד גם לאחר שהפליטה הוגדרה למצב כבוי, הגדר את פליטת ה'סטרימר' למצב נמוך.    

1. לחץ על  במשך כ-5 שניות, וכאשר יישמע צפצוף קצר, לחץ על   תוך כדי לחיצה על  .
)ניתן לבצע את ההגדרה תוך כדי פעולת היחידה או כשהיחידה כבויה.(

2. כאשר יישמע צפצוף קצר, שחרר את   ואת   .
נורית ההפעלה האוטומטית )ירוק( תהבהב כמשך כ-5 שניות, ולאחר   

מכן תאיר.
אחת מנוריות הלחות "  )נמוך(/ )גבוה(" תהבהב במשך כ-5 שניות,   

ולאחר מכן תאיר הנורית המתאימה להגדרת הלחות הנוכחית.

הגדרה נוכחית
HUM נורית

)נמוך(
HUM נורית

)גבוה(

דולקכבוימופעל

כבוידולקכבוי

3. לחץ על  לשינוי הגדרות הפליטה.
כל לחיצה גורמת למעבר לסירוגין בין הפעלה וכיבוי של יוני פלזמה פעילים.   

)נורית ההפעלה האוטומטית )ירוק( תישאר מוארת.(
אם הנורית אינה משתנה, נתק את היחידה מהחשמל, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר מחדש את היחידה לאספקת   

החשמל וחזור על ההליך שלעיל מהתחלה.

4. לחץ על  לאחר בחירת ההגדרה החדשה.
יישמע צפצוף קצר ונורית הפעלה אוטומטית )ירוק( תהבהב.  
נורית הלחות "  )נמוך(/ )גבוה(" תהבהב בהתאם להגדרה.  

הגדרת הפעלה
HUM נורית

)נמוך(

HUM נורית

)גבוה(

מהבהבכבוימופעל

כבוימהבהבכבוי

5. נתק את היחידה מאספקת החשמל כשהנורית מהבהבת, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את היחידה 
לאספקת החשמל. ההגדרה הושלמה.

אם הליך זה לא מבוצע, היחידה לא תחזור למצב פעולה רגיל.  

פנל הפעלה

הגדרות מתקדמות
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נורית מאוורר )רגיל(
נורית מאוורר )שקט(

נורית מצב מנטרל אבקנים

הערה
ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.

הגדרות פליטה של ה'סטרימר'
אם צליל הנשיפה שמופק על ידי פליטת ה'סטרימר' או ריח האוזון מטרידים

ניתן להגדיר את פליטת ה'סטרימר' על מצב "נמוך". )הגדרות בעת הרכישה: רגיל(
מומלץ להגדיר את ה'סטרימר' על מצב 'רגיל', מאחר שיכולת הפגת הריחות מופחתת כשהמצב מוגדר על 'נמוך'.

1. לחץ על  במשך כ-5 שניות, וכאשר יישמע צפצוף קצר, לחץ על   תוך כדי לחיצה על  .
)ניתן לבצע את ההגדרה תוך כדי פעולת היחידה או כשהיחידה כבויה.(

2. כאשר יישמע צפצוף קצר, שחרר את   ואת   .
נורית מנטרל האבקנים תהבהב כמשך כ-5 שניות, ולאחר מכן תאיר.  
אחת מהנוריות של FAN )מאוורר( "  )שקט(/ )רגיל(" תהבהב במשך כ-5  

שניות, ולאחר מכן הנורית המתאימה תאיר בהגדרה הנוכחית.

נורית FANהגדרה נוכחית
)שקט(

FAN נורית
 )רגיל(

דולקכבוירגילה

כבוידולקנמוכה

3. לחץ על  לשינוי הגדרות הפליטה.
כל לחיצה מעבירה את מצב פליטת ה'סטרימר' לסירוגין בין "רגיל" ל-"נמוך".   

)נורית מצב מנטרל האבקנים תמשיך להאיר.(
אם הנורית אינה משתנה, נתק את היחידה מהחשמל, המתן 5 שניות   

לפחות, ולאחר מכן חבר מחדש את היחידה לאספקת החשמל וחזור על 
ההליך שלעיל מהתחלה.

אם פליטת ה'סטרימר' מוגדרת כ'נמוך'
'סטרימר'הגדרות

FAN
כבוישקט, נמוך

מופעלרגיל, טורבו

מצב

מאוורר אוטומטי, 
מנטרל אבקנים, 
לחות, מפזר אוויר

תלוי בקצב זרימת 
האוויר

כבויחיסכון

4. לחץ על  לאחר בחירת ההגדרה החדשה.
יישמע צפצוף קצר ונורית 'מצב מנטרל אבקנים' תהבהב.  
נורית FAN )מאוורר( "  )שקט(/ )רגיל(" תהבהב בהתאם להגדרה.  

נורית FANהגדרת פליטה
)שקט(

FAN נורית
 )רגיל(

מהבהבכבוירגילה

כבוימהבהבנמוכה

5. נתק את היחידה מאספקת החשמל כשהנורית מהבהבת, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את היחידה 
לאספקת החשמל. ההגדרה הושלמה.

אם הליך זה לא מבוצע, היחידה לא תחזור למצב פעולה רגיל.  

פנל הפעלה

הגדרות מתקדמות
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הגדרות מתקדמות

נוריות FAN )נמוך, רגיל, טורבו(

PM2.5/הגדרת הרגישות של חיישן האבק

כשהרגישות של חיישן האבק/PM2.5 אינה מתאימה להעדפותיך

ניתן לשנות את הגדרת הרגישות של חיישן האבק/PM2.5. )הגדרה בעת הרכישה: רגיל(

1. לחץ על  במשך כ-5 שניות, וכאשר יישמע צפצוף קצר, לחץ על   תוך כדי לחיצה על  .
)ניתן לבצע את ההגדרה תוך כדי פעולת היחידה או כשהיחידה כבויה.(

2. כאשר יישמע צפצוף קצר, שחרר את   ואת   .
אחת מנוריות FAN )מאוורר( ' )נמוך(,  )רגיל(,  )טורבו(' תהבהב במשך כ-5 שניות, ולאחר מכן תאיר הנורית המתאימה   

לרגישות המוגדרת באותו רגע.

3. לחץ על  לשינוי הגדרת הרגישות.
כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין נוריות FAN )מאוורר( באופן המאפשר לשנות את הרגישות.  

להגדרת הרגישות למצב גבוה
  בחר בנורית ה-FAN )טורבו(.

להגדרת הרגישות למצב נמוך
  בחר בנורית ה-FAN )נמוך(.

ההגדרה מצוינת באמצעות נוריות FAN. אם נוריות ה-FAN )מאוורר( אינן משתנות, נתק את היחידה מתקע החשמל, המתן 5  
שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את היחידה לאספקת החשמל וחזור על ההליך שלעיל מהתחלה.

4. לחץ על  לאחר בחירת ההגדרה החדשה.
יישמע צפצוף קצר ונורית ההגדרה החדשה תהבהב.  

5. נתק את היחידה מאספקת החשמל כשהנורית מהבהבת, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את היחידה 
        לאספקת החשמל. ההגדרה הושלמה.

אם הליך זה לא מבוצע, היחידה לא תחזור למצב פעולה רגיל.  

הערה
ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.

פנל הפעלה

הגדרות מתקדמות

)טורבו(

)רגיל(

)נמוך(

גבוהה

רגיל

נמוכה

החיישן רגיש מאוד.

החיישן רגיש מעט.

הגדרה בעת 
הרכישה.
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נורית HUM )רגיל(

הגדרת צליל התראה

אם הצליל שמושמע כאשר נורית אספקת המים מאירה מטריד

ניתן להשתיק את צליל ההתראה )3 צפצופים ארוכים(, כדי שהצפצוף לא יישמע. )לא ניתן לכבות את התרעת השגיאה.(

לחץ על  במשך כ-3 שניות כשתקע אספקת החשמל מחובר והיחידה כבויה.

בכל לחיצה ארוכה על  במשך כ-3 שניות, ההגדרה משתנה בין מצב מופעל למצב כבוי.  

[כשההגדרה משתנה למצב כבוי]
מהבהבנשמע צפצוף קצר ונורית הלחות HUM )רגיל( מהבהבת במשך כ-5 שניות.

[כשההגדרה משתנה למצב מופעל]
דולקנשמע צפצוף קצר ונורית הלחות HUM )רגיל( מאירה במשך כ-5 שניות.

ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.  

הגדרות מתקדמות

פנל הפעלה
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הגדרות מתקדמות

נורית HUM )נמוך( נורית מצב חיסכון

הערה
ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.

הגדרות מצבים במסגרת מצב חיסכון

אם ברצונך לכבות את מצב החיסכון ואת מצב ניטור ההפעלה האוטומטית

באפשרותך לכבות את מצב החיסכון ואת מצב ניטור ההפעלה האוטומטית. )הגדרה בעת הרכישה: מופעל(
אם מדאיגה אותך רגישות חיישן האבק/PM2.5, חיישן הריחות או חיישן הלחות, כבה אותם.

1. לחץ על  במשך כ-5 שניות, וכאשר יישמע צפצוף קצר, לחץ על   תוך כדי לחיצה על  .
)ניתן לבצע את ההגדרה תוך כדי פעולת היחידה או כשהיחידה כבויה.(

2. כאשר יישמע צפצוף קצר, שחרר את   ואת   .
נורית הלחות "  )נמוך(" ונורית מצב חיסכון תהבהב כמשך כ-5 שניות, ולאחר מכן תאיר.  

נורית מצב החיסכון תאיר או תהבהב בהתאם להגדרות.

3. לחץ על  לשינוי ההגדרה.
כל לחיצה מפעילה או מכבה את נורית מצב החיסכון.  

)נורית הלחות " )נמוך(" תמשיך להאיר.(

ההגדרה מצוינת באמצעות נורית מצב החיסכון. אם נורית מצב החיסכון אינה משתנה, נתק את היחידה מהחשמל, המתן 5  
שניות לפחות, ולאחר מכן חבר מחדש את היחידה לאספקת החשמל וחזור על ההליך שלעיל מהתחלה.

4. לחץ על  לאחר בחירת ההגדרה החדשה.
יישמע צפצוף קצר ונורית הלחות " )נמוך(" תהבהב. נורית מצב החיסכון מהבהבת גם כשמצב ניטור מופעל.  

5. נתק את היחידה מאספקת החשמל כשהנורית מהבהבת, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את היחידה 
        לאספקת החשמל. ההגדרה הושלמה.

אם הליך זה לא מבוצע, היחידה לא תחזור למצב פעולה רגיל.  

פנל הפעלה

הגדרות מתקדמות

כדי להפעיל את מצב הניטור, 
.הפעל את נורית מצב החיסכון

מוגדר בעת הרכישה מופעל

כבוי כדי לכבות את מצב הניטור,
.כבה את נורית מצב החיסכון
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הגדרות מתקדמות
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תחזוקה

מסנן איסוף אבק3קדם-מסנן2לוח קדמי/יחידה1

כשלכלוך הופך לבעיה 
ניגוב

כל שבועיים בערך
נקה בעזרת שואב אבק

רחיצה/שטיפה

החלפה כל 10 שנים לערך 
אין להשתמש במים

אין לנקות בעזרת שואב אבק

נגב לכלוך במטלית בד לחה ורכה.  
אם הצטבר הרבה לכלוך, נגב את   

הלכלוך במטלית בד עם נוזל לניקוי 
כלים.

אין להשתמש במברשת קשה וכדומה   
)נזק עלול להיגרם(

לאחר ניקוי האבק בעזרת שואב אבק, הסר   
את המסנן ורחץ אותו במים, ולאחר מכן השאר 

אותו בצל עד לייבוש מלא.
אם הצטברות הלכלוך היא חמורה, נקה   

באמצעות מברשת רכה או בסבון לניקוי 
כלים ושטוף את הסבון היטב, לאחר מכן 

השאר בצל עד לייבוש מלא.

אין להשתמש בשואב אבק או   
 במים בעת הניקוי

)אם המסנן ייפגע או ייווצרו בו 
חורים וכדומה, אבק יעבור דרך 

המסנן ויכולת איסוף האבק 
e 33 עמוד תיפגע(.    

יחידת ה'סטרימר'5מסנן ריחות4

יש ללבוש כפפות במהלך העבודה.
)אבק ממסנן הריחות עלול ללכלך את הידיים.(

כשריחות או לכלוך הופכים לבעיה  
נקה בעזרת שואב אבק

אין להשתמש במים

אם נורית ה'סטרימר' מהבהבת
ניגוב השריה 

הוצא את המסנן, ונקה אותו מאבק באמצעות שואב אבק.   
) e 14 ,13 עמוד )התקנה   

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   

e 34 עמוד ניתן יהיה להשתמש בו יותר.(    

e 32 עמוד

טבלת תחזוקה לעיון מהיר

להוראות כיצד לפרק ולהרכיב את הלוח הקדמי, קדם המסנן, מסנן איסוף האבק, מסנן הריחות ומכל המים, ראה פרק "הכנה לפני 
 e 14 ,12 עמוד הפעלה".

לפירוק והרכבה של חלקים אחרים, ראה בדף הקשור לאותו חלק.

1234

 אזהרה
את  לנתק  להקפיד  יש  ותחזוקה,  ניקוי  עבודות  ביצוע  לפני 

היחידה מאספקת החשמל. )סכנת התחשמלות או פציעה(
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6PM2.5/מגש אידוי 7כניסת אוויר של חיישן, עדשה של חיישן האבק

כניסת 
אוויר של 
חיישן

PM2.5/עדשה של חיישן האבק

1  הסר את הלוח הקדמי 
כניסת  כיסוי  ואת 
חיישן  של  האוויר 

.PM2.5/האבק

עדשה )חלק פנימי(
דחוף את הוו ומשוך 

אליך.

קרס

אפילו  העדשה  את  לראות  קשה  2
כשמאירים עליה. אך גם אם אינך 
באפשרותך  עדיין  אותה,  רואה 
עדין  שפשוף  ידי  על  אותה  לנקות 
במקלון צמר גפן יבש לאורך הצד 

השמאלי של החלק הפנימי.

השתמש בשואב 
אבק או במכשיר 
דומה להסרת 

האבק שהצטבר 
מסביב לעדשה.

3  החזר את הכיסוי למקומו. )התפקוד עלול 
להיפגע אם הכיסוי אינו במקומו(

כשיש הצטברות אבק
נקה בעזרת שואב אבק

כל 3 ימים לערך, או כאשר הריח 
או הלכלוך הופכים לבעיה
רחיצה/שטיפה נקה בעזרת פיית החריצים של שואב   

אבק או מכשיר דומה את האבק 
שהצטבר בפתח כניסת האוויר של 

.PM2.5/חיישן האבק

e29 עמוד

כל 3 חודשים 
לערך 

ניגוב

מכל מים9יחידת מסנן אידוי 8

השריה

כל שבוע לערך, או כאשר 
הריח או הלכלוך הופכים 

לבעיה
השריה

[ בתוך מכל המים ]
בכל מילוי של מיכל המים

רחיצה/שטיפה

[ החלק החיצוני של מכל המים ]
של  החיצוני  החלק  על  הלכלוך  כאשר 

מכל המים הופך לבעיה

ניגוב

כל עונה או כאשר מצטברת אבנית )לבנה או 
חומה( וקשה להסיר אותה

השרה בחומצת לימון או במיץ לימון

כל 10 שנים לערך
החלפה

נגב לכלוך במטלית בד לחה ורכה.  
אם הצטבר הרבה לכלוך, נגב את   

לניקוי  נוזל  עם  הלכלוך במטלית בד 
כלים.

נקה את מכל המים על ידי מילויו   
במעט מים, סגירת המכסה וניעורו.

כאשר קשה להסיר לכלוך, נקה   
במברשת רכה או בסבון כלים 

מדולל. השתמש בחומר ניקוי עדין 
ושטוף אותו היטב.

e29-31 עמוד

568

7

9

 אזהרה
אין להשתמש בנפט, בנזין, טונר, חומרי פוליש, פרפין, אלכוהול   

וכדומה )סכנת התחשמלות, שריפה או היסדקות(
אין לשטוף את היחידה הראשית במים. )סכנת התחשמלות,   

שריפה או תקלה/שבירה(

שים לב
שים לב על מנת למנוע דהייה או עיוות.  
אם נעשה שימוש בחומר ניקוי, יש להסירו לחלוטין, ללא שאריות.  
  .40°C אם נעשה שימוש במים חמימים, יש לוודא שהטמפרטורה שלהם לא תעלה 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(  
אין לרסס מטהרי אוויר או סוגים אחרים של תרסיסים על היחידה או בקרבתה. )דבר   

זה עלול לגרום לתקלה(.
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תחזוקה

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

מגש אידוי 

כל 3 ימים לערך, או כאשר הריח או הלכלוך הופכים לבעיה
נקה במים.

השתמש במטלית או במברשת רכה כדי לנקות מקומות   
שקשה להגיע אליהם.

באזורים שבהם הצטברה אבנית, הסר את האבנית   
במטלית או במברשת רכה טבולה בתמיסת חומצת לימון 

במים פושרים או בטמפרטורת החדר.
בעת הסרת האבנית יש להיזהר לא להרטיב את 

מחסנית יוני הכסף.
לסיום שטוף במים.

חומצת לימון אפשר לרכוש בבית מרקחת, במרכול או   
בסופרמרקט.

הערה
בהתאם לאיכות המים ולסביבת השימוש, המים במגש 

האידוי עלולים להפוך עכורים עקב הצטברות אבנית וכדומה. 
גם במקרים אלו יש לנקות אותו.

שים לב

מחסנית יוני כסף
אל תסיר.  
אל תנקה באמצעות חומצת לימון או סודה לשתייה.  

הדבר עלול לפגוע ביכולת למניעת רפש.

מצוף
אל תסיר.   

פעולת הלחלוח 
תהפוך בלתי 

אפשרית.

1  מקם את הבליטה שעל המצוף 
על הבליטה שעל המגש

2  הכנס את הציר שבצד בליטת 
המצוף לתוך החור במגש

3  הכנס את הציר לתוך החור 
במגש

2

1

3

בליטה על המגש

חתך

מצוף

מלא את המגש במים ובדוק שהמצוף   
מתרומם אל פני המים. 

לאחר הבדיקה שפוך את המים, ואז חבר   
את מגש האידוי ליחידה.

הסרת מגש האידוי ויחידת מסנן האידוי

e12 עמוד 1. הוצא את מכל המים מהיחידה הראשית.
2. הסר את מגש האידוי ולאחר מכן הסר את יחידת 

        מסנן האידוי מהמגש.

מגש אידוי

יחידת מסנן אידוי
הרם מעט ומשוך החוצה

החזק בחלק 
החיצוני של 
המסגרת

החזק את בסיס מגש האידוי, הרם אותו במקצת ומשוך   
החוצה.

משוך את המגש בעדינות החוצה, מכיוון שאם יש מים   
בפנים, הם עלולים להישפך.

בעת נשיאת מגש האידוי, החזק אותו בבסיסו.  

חיבור מגש האידוי ויחידת מסנן האידוי

1. חבר את מגש האידוי ואת יחידת מסנן האידוי.
1  חבר את יחידת מסנן האידוי למגש.

הכנס את הציר לתוך 
החריץ שבמגש האידוי

ציר

מסנן אידוי 

חבר את יחידת מסנן האידוי בכיוון כפי שמוצג באיור.   
חיבור בכיוון ההפוך יגרום לכך שלא יתאפשר להוציא את 
מגש האידוי, ביצועי הלחלוח עלולים להיפגע, או שיישמע 

רעש לא תקין.

2  דחף עד הסוף את מגש האידוי לתוך היחידה הראשית.

שים לב
לאחר התקנת מגש האידוי ביחידה הראשית, אין לסובב בכוח את 

יחידת מסנן האידוי. דבר זה עלול לגרום לתקלה.

e12 עמוד החזר את מכל המים למקומו.

אם המצוף מתנתק מהמגש

רחיצה/שטיפה
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כאשר מגש האידוי ומסנן האידוי מלוכלכים, הם עלולים לפלוט ריחות רעים. יש 
להקפיד לנקות אותם באופן קבוע.

יחידת מסנן אידוי 

כל שבוע לערך, או כאשר הריח או הלכלוך 
הופכים לבעיה

 40°C-נקה על ידי השרייה במים פושרים )כ
או פחות( או בטמפרטורת החדר.

כאשר קשה להסיר ריחות או לכלוך
כל עונה או כאשר מצטברת אבנית

)לבנה או חומה( שקשה להסיר

השרה במים פושרים )כ-40°C  או פחות( או מים 
בטמפרטורת החדר מעורבים בסבון כלים ניטרלי או בסודה 

לשתייה למשך 30 עד 60 דקות, ולאחר מכן שטוף.

כמות לשימוש: 
הכמות המצוינת בהוראות של חומר הניקוי

כמות לשימוש: 
2 כפות סודה לשתייה בליטר 1 של מים

סודה לשתייה אפשר לרכוש בבית   
מרקחת, במרכול או בסופרמרקט.

השרה במים פושרים )כ-40°C  או פחות( או מים 
בטמפרטורת החדר מעורבבים בחומצת לימון או במיץ 

לימון למשך כשעתיים, ולאחר מכן שטוף.

כמות לשימוש:
2 כפות חומצת לימון ב-3 ליטר מים

אם הצטבר לכלוך רב, השרה זמן רב יותר.

חומצת לימון אפשר לרכוש בבית   
מרקחת, במרכול או בסופרמרקט.

כמות לשימוש:
1/4 כוס מיץ לימון ב-3 כוסות מים

אפשר להשתמש בבקבוק של 100% מיץ לימון. יש   
לסנן  )יש  ציפה  ללא  לימון  מיץ  ב-100%  רק  להשתמש 

במקרה הצורך(.
אם אתה סוחט לימון, ודא שאין חתיכות קליפה או גרעינים.  

המשך הפעלת היחידה מבלי להסיר את האבנית עלול 
לפגוע ביכולת הלחלוח ולגרום לנזילה.

כל עונה, נקה באמצעות חומצת לימון או מיץ לימון.

אין להפעיל כוח בעת ניקוי מסנן האידוי )הוא עלול   
להתעוות(.

נקה על ידי שפשוף עדין בספוג רך.  
אין להשתמש במברשת או לשפשף בכוח.  

כדי למנוע ריחות רעים ועכירות, הקפד לשטוף היטב את   
החלקים במים נקיים

)גם אם נגרמה דהייה של הצבע, אין בעיה להשתמש.(

שים לב
ניתן להשתמש בחלקים גם אם הם רטובים לאחר הניקוי.  
אם לא ייעשה שימוש לזמן ממושך, יש להניח את החלקים במקום מוצל להתייבש לגמרי, ולאחר מכן להרכיב.  
הצטברות הלכלוך משתנה בהתאם לסביבת השימוש במסנן האידוי.  

מומלץ לנקות את החלקים אם יש ריח מפתח יציאת האוויר או ירידה ביכולת הלחלוח )קצב השימוש במים(.

אין לנתק את 
המסגרת.

השריה

אמצעי זהירות בעת ניקוי יחידת מסנן האידוי
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* משך הזמן עד שיכולת הלחלוח יורדת לכדי 50% מיכולת הלחלוח הנקובה

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

מסנני אידוי 

החלף כל 10 שנים בערך*

תזמון החלפת החלק
תזמון החלפת החלק תלוי בדפוסי השימוש ובמיקום היחידה.  

זמן ההחלפה הרגיל הוא 10 שנים לערך, בהנחה שנעשה שימוש במסננים 8 שעות ביממה, 6 חודשים בשנה והם עוברים ניקוי 
תקופתי. החלף את מסנני האידוי אם לא ניתן להסיר לכלוך/כתמים או אם יש ירידה ביכולת הלחלוח )קצב השימוש במים(.

1. הסר את מסנן האידוי.

אודות כף המים

אם המסגרת )החצי העליון( נפגע, כף איסוף המים   
שבצד האחורי עלולה להתנתק. 

אם היחידה מופעלת כאשר כף איסוף המים מנותקת, 
ביצועי הלחלוח ייפגעו.

חבר בהתאם לאיור.  

2. חבר את מסנן האידוי החדש למסגרת )חצי תחתון(.
)לשני מסנני האידוי יש חלק קדמי ואחורי(.

התאם את מיקום הבליטות שבמסגרת )12 מקומות( לחורים שבמסנן. )חיבור שגוי עלול לגרום לנזילת מים(.  

חבר את המסגרת )חצי עליון( והציר.

1   הדק את הווים שעל המסגרת )6 מקומות(.
2  הכנס את הציר וסובב אותו ימינה תוך כדי דחיפה עד שתישמע נקישה.

רכישה והשלכה לאשפה

  e41 עמוד ראה "חלקים שנמכרים בנפרד" 

החלפה

אין להשליך את 
 המסגרת

ציר

מסגרת )חצי עליון(
מסנן אידוי

מסגרת )חצי תחתון(

1  סובב שמאלה עד שתישמע 
נקישה, ואז משוך החוצה.

2  שחרר את הווים שעל המסגרת )6
מקומות(, ואז הסר את המסגרת )חצי 

עליון( ואת מסנן האידוי.

דחף את ווי המסגרת בכיוון החץ.

אין להשליך את 
המסגרת

אין להשליך 
את הציר

כף איסוף המים

בליטה

חלק שקוע

החלק אותו אל 
מתחת לבליטה

ישר מול החלק השקוע ודחף 
פנימה עד שתישמע נקישה

בליטות )12 מקומות(

הכנס אותו באופן שדפוס האריגה 
המפוספס פונה אליך

טובלא נכון

וודא שדגם אריגת הפסים פונה כלפי מעלה. הכנס אל מתחת 
לווים )6 מקומות(

תחזוקה
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יחידת ה'סטרימר'  

אם נורית ה'סטרימר' מהבהבת )אם כתמים מהווים בעיה, ניתן להסיר אותם גם כאשר נורית ה'סטרימר' אינה מהבהבת.(

 זהירות
לגרום  עלול  )הדבר  בכוח.  המחטים  את  לנגב  אין 

לעיוות צורה או לנזק למחטים ולפגיעה בביצועים(

אם יש לכלוך על המחט, הרטב משהו רך, כגון   
מקלון צמר גפן, במים או בסבון כלים ונגב את הלכלוך 

בעדינות.

6. שטוף במים ויבש בצל במקום מאוורר. 
)במשך כיום אחד(

אם נשאר סבון, נורית ה'סטרימר' עשויה להבהב גם   
אחרי הניקוי, לכן יש לשטוף היטב במים.

חשיפה לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהייה או   
לעיוות.

אם נותרה אפילו כמות קטנה של מים, נורית   
יש  לכן  הניקוי,  אחרי  גם  להבהב  עשויה  ה'סטרימר' 

לייבש היטב בצל.

7. חיבור יחידת ה'סטרימר'.

e 14 עמוד חבר את הלוח הקדמי    

1. נתק את תקע אספקת חשמל.
e 13 עמוד 2. הסר את הלוח הקדמי.   

3. הסר את יחידת ה'סטרימר'.

4. השרה במים פושרים או מים בטמפרטורת החדר. 
)במשך כשעה אחת(

בצע נוהל זה במקום שבו התזת מים אינה בעייתית,   
כגון חדר אמבטיה או כיור מטבח.

אם הצטבר לכלוך רב, השרה את החלק במי סבון   
כלים פושרים או בטמפרטורת החדר.

השתמש בכמות סבון הכלים בהתאם למצוין בהוראות   
השימוש.

5. הסר את הלכלוך במטלית, במברשת רכה או 
במקלון צמר גפן.

 זהירות
בעת הניגוב או הקרצוף יש להשתמש בכפפות גומי.

של  המחט  או  המתכת  מחלקי  להיחתך  עלולות  )ידיך 
יחידת ה'סטרימר'(

בצע נוהל זה לאחר ההשריה ולפני הייבוש.  
וודא ששום פלומה או סיבים לא נשארו מהמטלית.   

)דבר זה עלול לגרום לתקלה(.
אין להשתמש באבקת דטרגנט או בדטרגנט בסיסי או   

 חומצי. אין לקרצף במברשת קרצוף קשה. 
)הדבר עלול לגרום לעיוות צורה, לנזק ולהחלדת חלקי 

המתכת(
אל תסיר את הברגים. )דבר זה עלול לגרום לתקלה(.  
השתמש במקלון צמר גפן או במטלית רכה כדי   

לנקות את חלקי הפלסטיק והמתכת הפנימיים.

השריה / ניגוב

יחידת ה'סטרימר'

ידית אחיזה

אחוז במרכז ידית 
האחיזה ומשוך החוצה

מקלון 
צמר גפן

מטליתנגב

השתמש 
בכפפות 
גומי

הערה
אם היחידה מופעלת כאשר ה'סטרימר' אינו מחובר, אין בעיה 

 מבחינת בטיחות, אך הביצועים ייפגעו. 
חבר את יחידת ה'סטרימר' לפני השימוש.

מקלון 
צמר גפן נגב את הלכלוך

נגב את המחטים 
בעדינות מהבסיס 

לכיוון הקצה לכלוך
מקלון צמר 

גפן

השתמש 
בכפפות 
גומי

ידית אחיזה

יחידת ה'סטרימר'

אחוז במרכז ידית 
האחיזה והכנס לאט 

עד הסוף

תחזוקה
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תחזוקה
 אזהרה

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

כשלא משתמשים ביחידה למשך פרק זמן ממושך

1. נתק את היחידה מאספקת החשמל.
e 29 ,28 עמוד 2. יש להשליך שאריות מים במכל המים ובמגש האידוי ולאחר מכן לנקות את החלקים.     

3. הנח את החלקים הפנימיים לייבוש במקום מוצל.
במיוחד, רכיבים שמנקים במים יש לייבש לחלוטין. )עובש עלול להצטבר כתוצאה מלחות שנותרה(  

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

)ליקויים בתפקוד/שבירה עלולים להתרחש מאחסון היחידה כשהיא מונחת על הצד או אופקית(

כאשר פעולת לחלוח אינה בשימוש )למשל מחוץ לעונה(

1. נתק את היחידה מאספקת החשמל.
e 29 ,28 עמוד 2. יש להשליך שאריות מים במכל המים ובמגש האידוי ולאחר מכן לנקות את החלקים.     

3. הנח את החלקים הפנימיים לייבוש במקום מוצל.
במיוחד, רכיבים שמנקים במים יש לייבש לחלוטין. )עובש עלול להצטבר כתוצאה מלחות שנותרה(  

אם ברצונך לבצע פעולת טיהור אוויר בלבד, חבר את היחידה לאספקת החשמל והפעל.

מסנן איסוף אבק 

החלף כל 10 שנים בערך

תזמון החלפת החלק

תזמון החלפת החלק תלוי בדפוסי השימוש ובמיקום היחידה.  
זמן ההחלפה הרגיל הוא 10 שנים לערך, בהנחה שנעשה 

שימוש ביחידה בבית שבו מעשנים 5 סיגריות ביום )החישוב 
נעשה בהתאם לשיטת בדיקה בתקן JEM1467 של איגוד 

יצרני מכשירי החשמל ביפן(.
אם האוויר מזוהם מאוד, יהיה צורך להחליף את המסנן 

לעתים קרובות יותר.
החלף את מסנן איסוף האבק אם ביצועי המסנן גרועים.

1. נתק את תקע אספקת חשמל.
2. הסר את הלוח הקדמי ואת קדם-הפילטר.     
e 13 עמוד

3. הסר את מסנן איסוף האבק.
הכנס את האצבע לשקע שבתחתית היחידה, ואז   

הרם והוצא את מסנן איסוף האבק.

4. התקן מסנן איסוף אבק חדש.
ודא שמסנן הריחות מחובר.  
כדי לחבר את מסנן איסוף האבק, הכנס תחילה את   

החלק התחתון שלו במלואו מאחורי הבליטות.

5. חבר את קדם-המסנן ואת הלוח הקדמי.
e 14 עמוד

רכישה והשלכה לאשפה
  e 41 עמוד ראה "חלקים שנמכרים בנפרד".   

מסנן איסוף אבק

חריץ בתחתית היחידה

מסנן ריחות

בליטה
מסנן איסוף אבק
למסנן איסוף האבק יש כיווניות 
מסויימת.
לפני החיבור בדוק את הסמל 
בחלק העליון של המסנן.

החלפה
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פתרון בעיות

שאלות נפוצות
שאלה: נראה שהרגישות של חיישן האבק/PM2.5 פחתה במידה רבה...

ת: נקה בקביעות את חיישן האבק/PM2.5 מאחר שלכלוך על העדשה עלול לגרום לירידה ניכרת 
e 28 עמוד ברגישות.    

בנוסף, זמן התגובה של חיישן האבק/PM2.5 תלוי בגודל החדר.
e 23 עמוד      .PM2.5/בצע כוונונים בהתאם להליך הגדרת רגישות חיישן האבק

אם הגדרת המאוורר היא " )טורבו(", היענות חיישן האבק/PM2.5 עלולה להיות גרועה.
 PM2.5/זרימת האוויר החזקה גורמת לאבק להצטבר בפתח כניסת האוויר לפני שחיישן האבק

מסוגל לאתרו. זהו מצב רגיל )לא תקלה(.

חיישן אבק/
PM2.5

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

ת: 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 המקום שבו נרכש המוצר.
הסר מהיחידה ונקה את האבק באמצעות שואב אבק. כמו כן אין צורך להחליף אותו.

e 27 עמוד אם ריחות הופכים לבעיה, הנח את המסנן לייבוש באזור מאוורר ומוצל. )כיום אחד(   
מסנן ריחות

שאלה: האם ניתן לנקות את מסנן איסוף האבק?

ת: לא. אל תנסה לנקותו בעזרת שואב אבק או מים.
)הדבר עלול לגרום לירידה בביצועים של מסנן איסוף האבק(

החלף אותו כשיש הצטברות אבק קשה.

מסנן איסוף האבק משחיר בקלות... שאלה: 

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

לא נראים אדים במהלך פעולת הלחלוח... שאלה: 

ת: לא נראים אדים מכיוון שהאידוי מבוצע על ידי העברת אוויר דרך מסנן האידוי, ולא על ידי הרתחת מים.

האוויר שנפלט בזמן פעולת הלחלוח קר... שאלה: 

ת: טמפרטורת האוויר שנפלט נמוכה מעט מזו של האוויר שנשאב, מכיוון שבעת אידוי המים שבמסנן האידוי האוויר מתקרר.

מבוצע לחלוח, אבל לחות הסביבה לא עולה... שאלה: 

ת: קצב עליית הלחות תלוי בגודל החדר ובתנאים.
הגדר את מצב הלחלוח בתור " )גבוה(" והגבר את הגדרת FAN לפני השימוש.

e 31 ,30 עמוד הצטברות של לכלוך על מסנן האידוי יכולה לפגוע בביצועים. בצע ניקוי/תחזוקה תקופתיים.   

האם מותר להשתמש ביחידה אפילו כשנורית ה'סטרימר' מהבהבת? שאלה: 

ת: מטעמי בטיחות, אספקת החשמל ליחידת ה'סטרימר' תופסק, ודבר זה יפגע בביצועים.
נקה את יחידת ה'סטרימר', ולאחר מכן התחל להשתמש אחרי שנורית ה'סטרימר' תפסיק להבהב. 

e 32 עמוד  

נורית חיווי קדמית

שאלה: האם אין צורך להחליף את מחסנית יוני הכסף שמחוברת למגש האידוי?

ת: אורך חיי השירות של מחסנית יוני הכסף הוא 10 שנים.

אנא בדוק את הפרטים הבאים לפני שתפנה למקום שבו נרכש המוצר.

מחסנית יוני כסף

מספקת יכולת 
למניעת רפש.
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3 צפצופים 
ארוכים

מצבים של נורית ניטור ה-HUM ומשמעותה
אם נורית ניטור ה-HUM מהבהבת ומופיע קוד שגיאה, נתק את היחידה מאספקת החשמל, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב 

את אספקת החשמל והפעל. אם קוד השגיאה עדיין מופיע, פעל כמצוין להלן.

פתרון בעיות

סיבה/פתרוןקוד שגיאה

קיים רכיב חשמלי פגום.
יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.«

חיישן הטמפרטורה תקול.
יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.«

חיישן הלחות תקול.
יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.«

קיים רכיב חשמלי פגום.
יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.«

האם מסנן הריחות עדיין בשקית?

אם אינו בשקית�
קיים רכיב חשמלי פגום.

יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.«

אם נמצא בשקית�
נתק את היחידה מאספקת החשמל, ולאחר מכן «

הוצא את המסנן מהשקית. לבסוף חבר מחדש את 
המסנן והפעל את היחידה.

האם הלוח הקדמי, קדם-המסנן, מסנן 
איסוף האבק, יחידת מסנן האידוי, מגש 

האידוי ומכל המים מחוברים?
נוריות אלה יכולות להבהב אם היחידה 

מופעלת כשרכיב אינו מחובר.

במידה וכל הרכיבים מחוברים�
קיים רכיב חשמלי פגום.

יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.«

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

הרכיבים והפעל שוב את היחידה.

האם יש הצטברות אבק בקדם-מסנן?

אם אין הצטברות אבק�
קיים רכיב חשמלי פגום.

יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.«

אם אין הצטברות אבק�
נתק את היחידה מאספקת החשמל, נקה את הקדם-מסנן 

e27 עמוד ולאחר מכן הפעל שוב את היחידה.    

האם פתח יציאת האוויר חסום?

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

יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.«

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

היחידה.
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פתרון בעיות
לפני שאתה פונה לשירות תיקונים, אנא בדוק 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 תקלה, נתק את אספקת החשמל, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר 

מכן חבר שוב את היחידה לחשמל והפעל אותה שוב.

אין בעיה
מקרה זה אינו מהווה בעיה.

בדיקה
אנא בדוק שוב לפני שתפנה לשירות תיקונים.

נשמעים רעשים�
נקודות בדיקהתופעה

צליל נקישה עשוי להישמע בהתחלה/סיום של פעולת הלחלוח.  צליל נקישה בזמן פעולת הלחלוח

צליל בעבוע עשוי להישמע כאשר מים זורמים ממכל המים למגש האידוי.  צליל בעבוע בזמן פעולת הלחלוח

פעולת  בזמן  המיה  או  רחישה  צלילי 
הלחלוח

צלילים אלה נוצרים כאשר יחידת מסנן האידוי מסתובבת במהלך פעולת   
הלחלוח.

אם הרעש מהווה בעיה, העבר את היחידה למיקום אחר.

האם מגש האידוי או יחידת מסנן האידוי מלוכלכים?  צליל חריקה בזמן פעולת הלחלוח
צליל עשוי להישמע כאשר מצטברת אבנית במגש האידוי או ביחידת «

e30 ,29 עמוד מסנן האידוי. נקה רכיבים אלה.   

זהו צליל המים הניתזים על מסנן האידוי.  צליל התזה בזמן פעולת הלחלוח

צליל שריקה נוצר כשיש פליטה מה'סטרימר' בזמן פעולתו. ייתכן שהצליל   צליל שריקה בזמן פעולה
ייחלש או שהטון ישתנה בהתאם לתנאי ההפעלה, עם זאת, הדבר אינו מצביע 

על פגם.
אם הרעש מהווה בעיה, העבר את היחידה למיקום אחר.

האם יחידת ה'סטרימר' מחוברת היטב?  צליל נקישה או זמזום במהלך הפעולה
»e32 עמוד הכנס את יחידת ה'סטרימר' עד הסוף.    
האם יש אבק וכדומה על יחידת ה'סטרימר'?  
»e32 עמוד נקה אותה.    

האם יש הצטברות אבק בקדם-מסנן?  צליל שריקה ורפרוף בזמן פעולה
»e27 עמוד נקה רכיב זה.    
האם אבק חוסם את מסנן איסוף האבק?  
בהתאם לתנאי השימוש, אבק עלול לחסום את מסנן איסוף האבק, מה «

e5 עמוד שמקצר את תקופת השירות.     
e33 עמוד החלף את מסנן איסוף האבק.    

האם מסנן הריחות הוצא מהשקית?   
»e14 ,13 עמוד הוצא אותו מהשקית וחבר אותו היטב מחדש  

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

e14 עמוד ההפעלה.

פתרון בעיות
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פתרון בעיות
נוריות חיווי�

נקודות בדיקהתופעה

נורית אספקת המים נדלקת וכבה 
לסירוגין

גם לאחר שנורית אספקת המים נדלקה, בהתאם להגדרת FAN )מאוורר(,   
מים במגש האידוי עלולים להתנודד ולהזיז את המצוף וכך לגרום לנורית 

אספקת המים להידלק ולהיכבות לסירוגין.
)זאת מכיוון שסטטוס נורית אספקת המים תלוי במיקום המצוף(.

הפסק את פעולת היחידה ונתק את אספקת החשמל, לאחר מכן מלא «
e12 עמוד את מכל המים במים.    

האם בהירות נוריות החיווי מוגדרת על כבוי?  נוריות החיווי הקדמיות אינן נדלקות
אם בהירות נוריות החיווי מוגדרת "כבוי", נוריות תצוגת החזית אינן «

e9 עמוד מוארות.    
   ?GOOD SLEEP האם היחידה פועלת במצב

במצב GOOD SLEEP, בהירות נורית החיווי מוגדרת "כבוי" או "עמום".«

האם מסנן הריחות מחובר?  נורית חיישן הריח מהבהבת
»e14 עמוד חבר את מסנן הריחות.    

נורית ה'סטרימר' מהבהבת למרות 
שיחידת ה'סטרימר' נוקתה

האם ניקית אותה אחרי ניתוק היחידה מאספקת החשמל?  
נתק את היחידה מאספקת החשמל, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן «

חבר שוב את היחידה לאספקת החשמל.
האם יחידת ה'סטרימר' מחוברת היטב?  

»e32 עמוד הכנס את יחידת ה'סטרימר' עד הסוף.    
האם כתוצאה מהניקוי נשארו על יחידת ה'סטרימר' מים, סבון או סיבי בד?  

לאחר הניקוי יש לשטוף היטב במים כך שלא יישארו סבון או סיבי בד, «
ולאחר מכן יש לייבש לחלוטין.

נורית חיישן האבק/PM2.5 נשארת 
כתומה או אדומה

האם יש הצטברות אבק בפתח כניסת האוויר של חיישן האבק/PM2.5 או   
סביבו?

»e28 עמוד נקה בעזרת שואב אבק את האבק מפתח כניסת האוויר.    
  ?PM2.5/האם הכיסוי מנותק מפתח כניסת האוויר של חיישן האבק

»e28 עמוד חבר כהלכה את הכיסוי.    
האם העדשה של חיישן האבק/PM2.5 מלוכלכת?  

»e28 עמוד נגב את העדשה בעזרת צמר גפן יבש או אמצעי דומה.  

נורית אספקת המים נשארת דלוקה 
למרות שנוספו מים

האם מגש האידוי מחובר כהלכה?   
»e29 עמוד דחוף אותו אל תוך היחידה.    

האם המצוף במגש האידוי תקוע?   
האם המצוף במגש האידוי מחובר כהלכה? 

»e29 עמוד חבר את המצוף כיאות ובדוק שהוא נע בצורה חלקה.    

פתרון בעיות
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נוריות חיווי �
נקודות בדיקהתופעה

יש ריח אבל נורית חיישן הריח נשארת 
כחולה

האם היה ריח כשחיברת את היחידה לאספקת החשמל?  
הרגישות הבסיסית של חיישן הריח נקבעת לפני רמות הריח בדקה  «

 הראשונה )בקירוב( לאחר הכנסת התקע לשקע החשמל בכל פעם.  
e 8 עמוד   
כדי לכוונן את הרגישות הבסיסית של חיישן הריח, נתק את היחידה 

מאספקת החשמל כשהאוויר נקי )נטול ריחות(, המתן 5 שניות לפחות, 
ולאחר מכן חבר שוב את היחידה לאספקת החשמל והפעל שוב את היחידה.

האם פליטת ה'סטרימר' מוגדרת על מצב נמוך?  לעתים נורית ה'סטרימר' אינה נדלקת
אם מוגדר מצב נמוך, משך הזמן שה'סטרימר' יפעל יהיה קצר יותר  «

e 22 עמוד לעומת מצב שבו פליטת ה'סטרימר' מוגדרת במצב 'רגיל'.    
האם היחידה פועלת במצב חסכון?  
» e 18 עמוד נורית ה'סטרימר' אינה נדלקת כשהיחידה במצב בקרה     

פונקציית טיהור אוויר �
נקודות בדיקהתופעה

האם היחידה מוקפת במכשולים או ממוקמת במקום שאליו זרימת אוויר   יכולת טיהור אוויר מופחתת
אינה יכולה להגיע?

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

האם פתח האוורור סגור?  
» e 15 עמוד פתח את פתח האוורור.    

האם הקדם-מסנן או מסנן איסוף האבק מלוכלכים?  
נקה את קדם-המסנן )ייתכן שיהיה צורך גם להחליף את מסנן איסוף  «

e 27 עמוד האבק(.    

האם מסנן הריחות, מסנן האידוי או מגש האידוי מלוכלכים?  ריח נפלט מיציאת האוויר
» e 30 ,27 עמוד נקה רכיבים אלה.    
השלך שאריות מים במגש האידוי בכל מילוי של מכל המים.  
בעת שימוש בפעולת טיהור אוויר בלבד, יש להשליך מים שנותרו במכל המים   

ובמגש האידוי.
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 בהתמדה?  
)צבע, ריהוט חדש, טפט, תרסיסים, מוצרי קוסמטיקה, חומרים כימיים(

מכיוון שלא ניתן למנוע לחלוטין פליטה של ריחות, יש לאוורר את החדר  «
 באותו זמן או להפעיל את היחידה בחדר מאוורר היטב במשך זמן קצר.
או  היחידה  על  תרסיסים  של  אחרים  סוגים  או  אוויר  מטהרי  לרסס  אין 

בקרבתה.

פתרון בעיות
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פתרון בעיות

פתרון בעיות
פעולת לחלוח�

נקודות בדיקהתופעה

לא מבוצע לחלוח למרות שיש מים 
במכל המים )מסנן הלחלוח לא 

מסתובב(

לא נעשה שימוש במים שבמכל המים

מכיוון שיחידה זו יוצרת לחות באמצעות אידוי, המים מתאדים לאט כאשר לחות   
הסביבה גבוהה או כאשר הטמפרטורה נמוכה.

פעולת הלחלוח נפסקת כאשר לחות החדר מגיעה ללחות היעד שהוגדרה   
e17 עמוד עבור פעולת הלחלוח.     

האם נורית HUM דולקת?  
אם הנורית אינה דולקת, לחץ על  .«

  e29 עמוד האם יחידת מסנן האידוי מחוברת כהלכה?    
האם יש אבנית או לכלוך במסנן האידוי?  

הצטברות של אבנית או לכלוך על מסנן האידוי יכולה לפגוע בביצועים.«
הצטברות של לכלוך על מסנן האידוי משתנה לפי איכות המים ועלולה 

לגרום לפגיעה בביצועים.
e30 ,29 עמוד נקה את יחידת מסנן האידוי.  

האם נורית אספקת המים דולקת?  
אם היא דולקת, מגש האידוי אינו מחובר כהלכה.«

e29 עמוד חבר מחדש את מגש האידוי.    
האם נורית חיישן הריח מהבהבת?  

אם היא מהבהבת, מסנן הריחות אינו מחובר כהלכה. «
אם מסנן הריחות אינו מחובר כהלכה, קצב זרימת האוויר יפחת וביצועי 

e14 עמוד הלחלוח ייפגעו. חבר מחדש את מסנן הריחות.    

כאשר הלחות בפנים או בחוץ נמוכה, הקירות והרצפה של החדר יבשים, או אם   לחות הסביבה לא עולה
החדר אינו מבודד כהלכה מפני רוח פרצים, לחות היעד לא תושג במהירות.

האם נעשה שימוש ביחידה בחדר עם שטח גדול מקיבולת היחידה?  
e42 עמוד     

האם לחות היעד מוגדרת  )נמוך( או  )רגיל(?  
האם הגדרת FAN )מאוורר( היא  )שקט( או  )נמוך(?

הגדר את מצב הלחלוח "  )גבוה(" והגבר את קצב זרימת האוויר לפני «
e17 ,16 עמוד השימוש  

רמת הלחות שמצוינת ביחידה שונה 
מאשר במכשירי מדידה אחרים

הדבר נובע מזרימת האוויר שגורמת לשינוי הטמפרטורה והלחות במקומות   
שונים בחדר.

יש להתייחס לחיוויים כהערכה גסה של הלחות בסביבה.

נורית ניטור ה-HUM תמיד מציינת רמת 
לחות גבוהה

האם היחידה ממוקמת בקרבת חלון או מקום שחשוף לרוח קרה?  
ייתכן שרק באוויר שמקיף את היחידה יש לחות גבוהה. נסה להזיז את «

היחידה למקום אחר.

חדרים שפונים צפונה או חדרים שקרובים לאזורים רטובים, כגון חדר אמבטיה,   
נעשים לחים בקלות, לכן הלחות בהם נוטה להיות גבוהה יותר.

מיד לאחר ההפעלה, נורית ניטור ה-HUM עלולה לציין רמת לחות גבוהה יותר   
מרמת הלחות הנוכחית בפועל, בהתאם לתנאי האוויר בתוך היחידה.

המשך בהפעלה למשך כשעה אחת ובדוק שוב.

הלחות בחדר גבוהה, אבל פעולת 
הלחלוח לא נפסקת

כאשר הלחות בפנים או בחוץ גבוהה, הקירות והרצפה של החדר לחים, או אם   
החדר מבודד כהלכה מפני רוח פרצים, ייתכן שתהיה חריגה מלחות היעד.

טיהור אוויר תמיד מבוצע יחד עם פעולת הלחלוח. כאשר הלחות שמוגדרת   
לפעולת הלחלוח מושגת, פעולת הלחלוח נפסקת אבל פעולת טיהור האוויר 

נמשכת.

האם היחידה חשופה לאור שמש ישיר או לאוויר חם ממכשיר חימום?  
הזז את היחידה למקום ללא חשיפה ישירה שכזו.«
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פעולת לחלוח�
נקודות בדיקהתופעה

כמות המים במכל המים פוחתת, למרות 
שפעולת הלחלוח לא פועלת

גם כאשר רק פעולת טיהור האוויר פועלת, אם יש מים במכל המים, כמות   
המים עשויה לפחות עקב התאדות ספונטנית שנגרמת מזרמי האוויר וגורמת 

ללחלוח קל של האוויר.
בעת שימוש בפעולת טיהור אוויר בלבד, יש להשליך מים שנותרו במכל המים 

ובמגש האידוי.

האם קדם-המסנן, מסנן איסוף האבק ויחידת מסנן האידוי מחוברים היטב?  מים ניתזים מפתח יציאת האוויר
»e31 ,29 ,14 עמוד חבר אותם כהלכה.    

כאשר הסרת את מסנן האידוי מהמסגרת והחלפת אותו, האם הכנסת אותו   
בכיוון הנכון לפני חיבורו?

האם מסנן האידוי מחובר בכיוון הלא נכון, כשדפוס האריגה המפוספס פונה 
למטה כשמסתכלים מלמעלה? )דפוס האריגה המפוספס צריך לפנות כלפי 

מעלה כאשר מסתכלים מלמעלה.(
»e31 עמוד חבר אותם כהלכה.    

תופעות אחרות�

נקודות בדיקהתופעה

פעולת  בזמן  לפעול  מפסיק  המאוורר 
היחידה

כאשר נכנסים למצב ניטור מתוך מצב חיסכון או הפעלה אוטומטית, המאוורר   
e18 עמוד מופעל וכבה לסירוגין.  

האם הפעלת את היחידה כאשר הלוח הקדמי, קדם-המסנן, מסנן איסוף   
מחוברים? אינם  המים  מכל  או  האידוי  מגש  האידוי,  מסנן  יחידת  האבק, 
אם  חשמליים  רכיבים  על  להגן  כדי  פעולתו  את  להפסיק  מוגדר  המאוורר 

רכיב אינו מחובר כהלכה.
אם רכיב אינו מחובר, נתק את היחידה מאספקת החשמל וחבר את כל «

הרכיבים לפני שתפעיל שוב את היחידה.

של  המתכתי  החלק  על  שרוף  סימן  יש 
יחידת ה'סטרימר'

זה סימן שנוצר מפליטת ה'סטרימר', הוא אינו מצביע על פגם.  

האם קצה המחט של יחידת ה'סטרימר' מלוכלך?  צליל פליטה של ה'סטרימר' אינו נשמע
»e32 עמוד נקה אותה.    

  e22 עמוד האם פליטת ה'סטרימר' מוגדרת על מצב נמוך?    

האם הטית את היחידה?  מים נשפכו על הרצפה
אם תטה את היחידה, עלולים להישפך מים.«

לפני הזזת היחידה, כבה אותה והשלך את המים שבמכל המים ובמגש 
האידוי.

האם המכסה של מכל המים סגור היטב ובחוזקה?  
אם הפקק משוחרר או נסגר בצורה עקומה, עלולים לנזול מים. סגור «

היטב לפני השימוש.
האם יש הצטברות של אבנית על מסנן האידוי?  

נזילת מים עלולה להיגרם עקב הצטברות אבנית. נקה או החלף אותו.«
e29-31 עמוד   

הטלוויזיה  במסך  הפרעות  קיימות  האם 
שלך

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

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

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

בגלל מבנה היחידה, זרם האוויר נושב בנטייה קלה ימינה.  זרם האוויר נושב בנטייה קלה ימינה

גורם  המתח  לאספקת  היחידה  חיבור 
להפעלת היחידה

האם ניתקת את תקע החשמל בזמן הפסקת חשמל, או בזמן תנודת מתח   
תקע  ניתוק  באמצעות  היחידה  פעולת  את  הפסקת  האם  או  פתאומית? 

החשמל בזמן ההפעלה האחרונה?
פונקציית ההתחלה האוטומטית מחדשת אוטומטית את פעולת היחידה.«
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יש ליצור קשר עם המקום שבו נרכש המוצר.חלקים שנמכרים בנפרד

מסנן איסוף אבק  )יחידה אחת(
KAFP085A4E :דגם

מסנני אידוי )ללא מסגרת(
KNME043B4E :דגם

החלף כל 10 שנים בערך.  
לכידת אבק ואבקנים.  

החלף כל 10 שנים בערך.  
לחלוח האוויר על ידי אידוי מים במהלך פעולת הלחלוח.  

אי הקפדה על תחזוקה של הרכיבים עלולה לגרום לדברים הבאים:  
הפחתה ביכולת טיהור האוויר  
הפחתה ביכולת טיהור הריחות  
פליטת ריחות  

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

דרישות השלכה לאשפה �
היחידות מסומנות בסמל הבא:  

פירוש הדבר שאסור לערבב מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עם אשפה ביתית לא ממוינת. אל תנסה לפרק את המערכת 
בעצמך: פירוק המערכת, הטיפול בקרר, בשמן או בחלקים אחרים חייב להיעשות על ידי מתקין מורשה ובהתאם לחקיקה 

הרלוונטית.

לצורך שימוש חוזר, מיחזור והשבה, חובה לטפל ביחידות במתקן מקצועי המתמחה בנושא זה. הקפדה על השלכה כהלכה של מוצר 
זה תסייע למנוע השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאותם של בני אדם. למידע נוסף, צור קשר עם המתקין או עם הרשות 

המקומית.

חלקי חילוףחלקי חילוף

פתרון בעיות
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מפרטים
MCK70YVMשם דגם

פאזה אחת 60Hz 220-230V /  50Hz 220-240Vספק כוח

מצב הפעלה
לחלוח וטיהור אווירטיהור אוויר

)בטמפרטורת חדר: 20°C , לחות בפנים: 30%(

שקטנמוךרגילהטורבושקטנמוךרגילהטורבו

)W( 661610868181211צריכת חשמל

)dB( 5437271854372723צליל פעולה

שיעור זרימת אוויר 
42021013260420210132102)מ"ק/ש'(

*6502*1 קצב לחלוח )מ"ל לשעה(

 *483שטח כיסוי )מ"ר(

600)ג( × 395 )ר( × 287 )ע(מידות חיצוניות )מ"מ(

12.5 )כאשר מכל המים ריק(משקל )ק"ג(

כ-3.6נפח מכל מים )ליטר(

2אורך כבל אספקת חשמל )מ'(

מיוצר בסין
   .60Hz 220–230V-50 וגם לHz 220–240V-מפרטים אלה ישימים גם ל
גם כשהיחידה כבויה, נצרכת אנרגיה של כ-1 ואט כדי להפעיל את    

המיקרו-מחשב.
מכשיר זה נועד לשימוש באזורי מגורים או מסחר.   
   .)A(  70dB-היא מתחת ל A רמת לחץ קול פליטה בשקלול

*1.  כאשר יש מים במכל המים, מפלס המים עשוי לרדת והלחות בסביבה עשויה 
לעלות מעט.

*2.  קצב הלחלוח חושב בהתאם לתקן JEM1426. )כשהגדרת FAN )מאוורר( 
היא על טורבו(

*3.  שטח הכיסוי מחושב בהתאם לתקן JEM1467. )כשהגדרת FAN )מאוורר( 
היא על טורבו(

טורבו

650

0
חלשה ה(רגילהשקט
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מ
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The bar code is a manufacturing code.

3P648732-1A M20B261A)2107( HT

הברקוד הדו-ממדי הוא קוד ייצור.

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

הברקוד הוא קוד ייצור.


