מדריך למשתמש  -עם תעודת אחריות

אנו מודים לכם על הרכישה.
קראו את המדריך למשתמש לפני השימוש.

אמצעי זהירות
אנו מודים לכם על שרכשתם את מכשיר האדים שלנו מדגם .Ania-J19
קראו את הוראות הבטיחות בקפידה לפני השימוש.
כלהלן.
פעלו בהתאם להוראות המסומנות ב-
למדריך זה מצורפת תעודת אחריות ,שמרו אותם היטב.

הערות
.1

ניתן להוסיף למכשיר האדים חומצה היפוכלורית ,אך יש להקפיד על תקנות השימוש בהיפוכלוריט
המקובלות בישראל  ,מומלץ להשתמש ב 40-חלקים למיליון של חומצה היפוכלורית מדוללת במים.
(הערה :אם ריכוז החומצה ההיפוכלורית גבוה מדי ,החומצה תפגע באורך החיים של מכשיר האדים).

.2

כמו כן ,ניתן להוסיף למכשיר האדים שמנים ריחניים.
התא המיועד לשמנים ריחניים נמצא בחלקו האחורי של מכשיר האדים.
הוא נראה כמו מגירה ונפתח באמצעות לחיצה קלה.
לפני הוספה של שמנים ריחניים ,התיזו כמה טיפות של שמן ריחני על ממחטת נייר כדי להנות מהניחוח.
(אין להשתמש בכמות גדולה מדי של שמן ריחני כדי למנוע היווצרות סדקים במכשיר האדים עקב
קורוזיה).
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קראו בקפידה את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר ושמרו אותו לשימוש עתידי.
הוראות בטיחות
סכנות
-

אין לאפשר חדירת נוזלים כמו מים או דטרגנטים (דליקים) לתחתית המכשיר כדי למנוע חשמול או שריפה.
אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים ודטרגנטים (דליק) אחרים כדי למנוע חשמול או שריפה.

זהירות
-

-

לפני חיבור המכשיר למקור חשמל ,יש לוודא כי המתח המצוין על גבי המוצר תואם למתח המקומי.
יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום ואור שמש ישיר .יש להזיז מוצרי חשמל אחרים למרחק של יותר
משני מטרים כדי למנוע התפתחות של רטיבות.
המוצר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלות פיזית ,חושית או נפשית ,או נטולי
ניסיון וידע מתאימים ,אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מאדם
האחראי על בטיחותם.
יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.
אין לחסום את פתח הכניסה והיציאה של האוויר.

הוראות בטיחות
שימו לב
-

יש להפעיל את המכשיר בטמפרטורת חדר למשך  30דקות לפני השימוש.
יש להשתמש במים נקיים בטמפרטורה הנמוכה מ 40 -מעלות צלזיוס.
אם שקע החשמל שאליו המוצר מחובר לא תקין ,תקע המכשיר עלול להתחמם .יש לוודא כי השקע שאליו
תחברו את המכשיר תקין.
אין להציב את המכשיר ישירות מתחת למזגן כדי למנוע היווצרות של התעבות כתוצאה מטפטוף מים על
המכשיר.
אין להניח ספרים או חפצים עמידים בפני רטיבות בסמוך אל פתחי המכשיר או מתחת למכשיר.
יש להשתמש במוצר בסביבה עם טמפרטורת חדר רגילה (טמפרטורה שנעה בין  5מעלות צלזיוס ל 40-מעלות
צלזיוס ,טמפרטורה יחסית <  80%לחות יחסית).
לפני הפעלת המכשיר ,יש לוודא כי מכל המים מותקן כראוי ולהוסיף מים כנדרש.
אין להכות במוצר עם חפצים קשים.
אין להכניס אצבעות או עצמים אחרים לתוך פתח הכניסה והיציאה של האוויר.
אין להשתמש במוצר בקרבת מכשירי גז ,מכשירי חימום ותנורים.
יש להוציא את כבל החשמל מהשקע לאחר השימוש ולפני ניקוי המוצר.
אין להשתמש במוצר בסביבה לחה או חמה כגון חדר אמבטיה ,חדר שירותים ומטבח.

רכיבים
מכסה דקורטיבי (פתח כניסת מים)
פתח יציאת אדים
גוף מרכזי
גוף מרכזי
צג
צינור מים

ידית המכל
חריץ להצגת כמות המים

משאבת מים
מכל מים

שיטת שימוש

.1

הציבו את מכשיר האדים על רצפה ישרה ,הוציאו את הגוף המרכזי והסירו את שקית הניילון העוטפת את
משאבת המים .מלאו את מכל המים במי ברז או במים טהורים.
יש להסיר את שקית הניילון העוטפת את משאבת המים לפני השימוש.
יש להוציא את כבל החשמל מהשקע בעת מילוי מים.
אין לחרוג מכמות המים המקסימלית ( )MAXבעת מילוי מים.

.2

החזירו את הגוף המרכזי ואת מכל המים למקומם ,נגבו את המים ממשטח מכשיר האדים וחברו את המכשיר
לחשמל כדי להפעילו.
יש להתקין את המשאבה במקום המיועד לכך במכל המים.
ל פני הפעלת המכשיר ,יש לוודא כי המתח המצוין על גבי מכשיר האדים תואם למתח
הרשת בביתכם.

.3

לחצו על המקש  .POWER/MAX-MINנורית חיווי ההפעלה דולקת (הצג נדלק) ומכשיר האדים עובד .ניתן
לשנות את עוצמת פליטת האדים.

.4

כשכמות המים במכל המים נמוכה מדי ,מכשיר האדים עוצר באופן אוטומטי ,ונורית החיווי המציינת מחסור
במים נדלקת (בצבע אדום) .כבו את המכשיר והוציאו את כבל החשמל מהשקע לפני הוספת מים למכל.
בעת הוספת מים והוצאת הגוף המרכזי ,המים שבגוף המרכזי יזרמו מתוך חור הניקוז ,זהו דבר תקין .יש
להטות את הגוף המרכזי לצדו של חור הניקוז כדי לנקז את המים.

פעלו בהתאם להוראות שלהלן להצבת מכשיר האדים.

שיטת הצבה

אין להציב את מכשיר האדים מתחת
לשולחן כדי למנוע פגיעה בביצועי
המכשיר.

מומלץ להשאיר מרחק של  30סנטימטרים בין המכשיר
לבין קירות ורהיטי עץ.

אין להציב את מכשיר האדים על
שטיח ומשטחים לא יציבים כדי
למנוע סכנות אפשריות במקרה של
נפילת המכשיר.

לוח בקרה
הפעלה
()POWER

לאחר חיבור המכשיר לחשמל ,לחצו על המקש  .POWERאורות
הצג יידלקו ומכשיר האדים יתחיל לעבוד.

לחות
()HUMIDITY

לחצו על המקש  HUMIDITYכדי להפעיל את פונקציית הוספת
לחות קבועה ,והסמל "( "humidityלחות) יופיע על הצג .לחות
ברירת המחדל היא  40%עד  ,90%לאחר מכן יוצג הסימן ","- -
ותוכלו לכבות את פונקציית הוספת הלחות הקבועה (בכל פעם
יתווספו  .)5%מכשיר האדים יפסיק לפלוט אדים כשהלחות בחדר
תשתווה ללחות המוגדרת במכשיר.

טיימר ()TIMER

לחצו על המקש  TIMERכדי להגדיר זמן כיבוי .ניתן להגדיר זמן
כיבוי אוטומטי מ 1-עד  12שעות .בכל לחיצה תתווסף שעה אחת,
והצג יציג את הזמן המתאים.

מקסימום-
מינימום (MAX-
)MIN

ישנן ארבע עוצמות של פליטת אדים :נמוכה ,בינונית ,גבוהה ,ומצב
טורבו .לחצו על המקש  MAX-MINכדי לשנות את עוצמת פליטת
האדים .בעת הפעלת מכשיר האדים ,עוצמת פליטת האדים היא
מקסימלית כברירת מחדל.

אולטרה ־סגול
()UV

לחצו על המקש  UVכאשר המכשיר פועל כדי להפעיל או לכבות
את פונקציית חיטוי  .UVבעת הפעלת מכשיר האדים ,הפונקציה
כבויה כברירת מחדל.

מצב שינה
()SLEEP

כאשר המכשיר פועל ,לחצו על המקש  SLEEPכדי להפעיל מצב
שינה ,הצג ייכבה ומכשיר האדים ימשיך לעבוד במצב הפעולה
שהוגדר .לחצו על אחת מהפונקציות כדי לצאת ממצב שינה ,והצג
יידלק.
הערה :המקשים בשלט הרחוק פועלים באופן זהה למקשים בלוח
הבקרה.

מילוי מים

.1

התקינו את צינור האדים ואת המכסה הדקורטיבי בגוף המרכזי.
הערה :יש להסיר את שקית הניילון העוטפת את משאבת המים עם הפעלת מכשיר האדים בפעם הראשונה.

.2

הכניסו את צינור המים לתחתית מכל המים והציבו את המכשיר ביציבות.
הערה :אין לשפוך מים לתוך פתח יציאת האדים.

.3

לאחר שהגוף המרכזי ומכל המים מותקנים במקומם ,מזגו מים ישירות אל תוך המכסה הדקורטיבי (פתח
כניסת מים).

.4

חברו את מכשיר האדים לחשמל והפעילו אותו.

תחזוקה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

יש לנקות את מכל המים והמרסס מדי שבוע .יש להוציא את התקע משקע החשמל לפני ניקוי המכשיר.
ניקוי חלקו החיצוני של מכשיר האדים :נגבו את המשטח החיצוני באמצעות מטלית נקייה ורכה שמורטבת
מעט במים בטמפרטורה הנמוכה מ 40-עלות צלזיוס.
אין להשתמש בחפצים קשיחים במהלך הניקוי כדי למנוע פגיעה במכשיר האדים.
אין להשתמש בדטרגנטים כימיים לצורך ניקוי.
יש להחליף מים עומדים במכל המים לעתים תדירות כדי לשמור על ניקיון החלק הפנימי של מכל המים.
כשמכשיר האדים לא נמצא בשימוש למשך זמן רב ,יש לוודא כי החלק הפנימי של מכל המים נותר יבש .יש
לאחסן את המכשיר במקום קריר ולהימנע מחשיפת המכשיר לאור שמש ישיר.

הסרת אבנית מהמרסס
.1
.2
.3

לפני הניקוי ,יש לכבות את המכשיר ולהוציא את התקע משקע החשמל.
יש לשפוך חומר להסרת אבנית אל תוך הגוף המרכזי ,לאחר מכן יש למזוג מים חמים בטמפרטורה של כ60 -
מעלות צלזיוס כדי להמיס את החומר ולהשרות למשך  5-10דקות.
יש להשתמש במברשת ניקוי לניקוי משטח המרסס עד להסרת האבנית.

עצות
הצטברות מים במכל
מכשיר האדים משתמש במרסס בעל רטט אולטרה סוני כדי להפוך את המים לאדים .מכל המים משמש לאחסון המים
לפני הפיכתם לאדים ,לכן במכל עשויה להצטבר כמות מסוימת של מים .זהו דבר תקין.

שינוי עוצמת פליטת אדים
אם מופיעים מים על גבי מכשיר האדים במהלך פעולתו ,הלחות בחדר גבוהה מדי ויש לשנות את עוצמת פליטת האדים
בהתאם.

שלט רחוק
יש להסיר את שקית הניילון העוטפת את השלט הרחוק לפני השימוש בו .יש להכניס אתה השלט הרחוק לשקית כשאינו
נמצא בשימוש.

מפרט המוצר
שם המוצר
דגם המוצר
מצבי פעולה
תפוקת אדים
מקסימלית
הספק נקוב
רעש
שטח לפעולה
קיבולת מכל
פונקציות
בטיחות

מכשיר אדים אולטרה־סוני
LCD-J19
בינוני
נמוך
 800מ"ל לשעה
 500מ"ל לשעה
 50וואט
≤  35דציבלים
 25-50מ"ר
 16ל'
הגדרת טיימר ל 1-12-שעות
כיבוי אוטומטי כשאין מים במכשיר
עצירה אוטומטית במקרה של נפילה

גבוה
 1000מ"ל לשעה

טורבו
 1500מ"ל לשעה

שאלות ותשובות נפוצות

תופעה חריגה

סיבה אפשרית

פתרון

הצג לא נדלק .המכשיר לא
פולט משב רוח ואדים

המכשיר לא מחובר לחשמל ,או ישנה בעיה
בחיבור לחשמל

נסו שוב לחבר את המכשיר לחשמל.
אם המכשיר לא עובד ,צרו קשר עם
מרכז שירות לאחר מכירה

המים לא מגיעים למכל המים שבגוף
המרכזי

הוציאו את הגוף המרכזי ובדקו
האם הסרתם את שקית הניילון
העוטפת את משאבת המים .בדקו
האם משאבת המים עובדת

במכל שבגוף המרכזי אין מים ,או יש כמות
מים קטנה

הפעילו את המכשיר ובדקו האם
זורמים מים מפתח יציאת המים
שבגוף המרכזי

לא יוצאים מים מפתח יציאת המים
שבמשאבה

בדקו האם צינור המים מחובר
כראוי

פונקציית הגנה מפני מחסור חריג במים

בדקו האם המצוף להגנה מפני
מחסור במים שבתוך המכל שבגוף
המרכזי יכול לנוע מעלה ומטה

פליטת כמות מועטה של
אדים

המרסס פועל בעוצמה נמוכה מדי או
שהמים מלוכלכים

נקו את המרסס והחליפו את המים
במים נקיים

כמות מועטה ופליטה חלשה
של אדים

פתח יציאת האוויר בגוף המרכזי מלוכלך

בדקו האם לכלוך חוסם את פתח
יציאת האוויר בגוף המרכזי

רעש חריג

יש מעט מדי מים במכל המים או המשטח
שעליו המכשיר עומד אינו יציב

מזגו מים והציבו את מכשיר האדים
על משטח קשיח ויציב

התראה על מחסור במים

מספר דגם

תקופת אחריות

LCD-J19

תקופת אחריות למשך שנה אחת מתאריך
הרכישה

• ביצועי מכשיר האדים נפגעו כתוצאה מנזק שלא נגרם
ממעשה ידי אדם בתוך  30ימים מהתאריך שבו
המשתמש קיבל את המכשיר  .המשתמש רשאי לבחור
להחזיר ,להחליף או לתקן את המוצר;

כתובת

• נזק מעשה ידי אדם ,אריזה פגומה ,חלקי חילוף חסרים
ומוצרים משומשים לא נכללים בתקופה של  30ימים
שניתנת להחזרת המוצר בחינם .לכן ,המשתמש יישא
בעלות המשלוח;

תאריך רכישה
לקוח

שנה

חודש

שם

מספר טלפון
חנות

יום

• אם ביצועי המכשיר נפגעו כתוצאה מנזק שלא נגרם
ממעשה ידי אדם בתוך שנה אחת מתאריך ההרשמה,
המשתמש יכול ליהנות משירות החלפה בחינם.
• המוכר יישא בעלות המשלוח.
מדיניות ביטול כיסוי אחריות
המצבים הבאים אינם מכוסים באחריות ודורשים
מהמשתמש לשלם על התיקון.
• תקופת האחריות הסתיימה;
• נזק שנגרם ממעשה ידי אדם;
• נזק שנגרם מכוח עליון שלא היה בשליטת הצדדים;
• כל נזק שנגרם על ידי שימוש ,תחזוקה ,ושינויים שלא
בהתאם לדרישות המפורטות במדריך למשתמש;
• כשל או נזק שנגרמו על ידי שימוש בכוח במוצר זה,
החורג מתנאי שימוש רגילים;
• המשתמש פירק או תיקן את המכשיר ללא אישור.

תעודת אחריות

