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הוראות שימוש והפעלה למטהרי אויר אוסטין הלסמייט וג'וניור

SYSTEMS

AIR

תוצרת חברת  , Austin Air Systemsארצות הברית
תודה רבה על רכישת מטהר האויר שישמש אתכם בנאמנות ויעילות במשך שנים רבות.

חשוב ביותר !! יש לקרוא את הוראות השימוש לפני ההפעלה והשימוש.

נשמח לשרתכם ולענות על כל שאלה שתתעורר בכל זמן!
הוראות בטיחות:
 אין לגעת ולחבר את המטהר לרשת החשמל בידיים רטובות או שהנכם יחפים.
 אין לשבת,לטפס או לעמוד על המטהר.
 אין להניח כל חפץ שהוא על גבי המטהר ,אסור להכניס לתוכו כל חפץ שהוא.
 אין לתת לילדים קטנים לשחק במטהר כצעצוע.
 אין לנקות ולתחזק את המטהר כשהוא פועל או מחובר לרשת החשמל .יש לנתקו מרשת
החשמל לפני כל פעולת אחזקה והחלפת מסננים.
 אין לפרק את המטהר מעבר לנדרש לצורך ניקוי .אין לנסות לתקנו בכוחות עצמכם אם
יש תקלה.
 יש לנקות את המטהר רק במטלית לחה ממים וסבון ללא חומרי ניקוי וכשהוא מנותק
מרשת החשמל.
 אין להעביר את המטהר ממקום למקום כאשר הוא פועל.
 אם כבל החשמל של המטהר נפגם ,אין ואסור להשתמש בו ויש להביאו לשירות לתיקון.
 אין להניח את כבל החשמל מתחת לשטיח.
 אין לנקות את המטהר כולו במים זורמים או להשרותו במים.
 אין להניח חפצים רטובים על המטהר .אין למשוך או לגרור את המטהר באמצעות כבל
החשמל .אין לדחוף לתוכו חפצים .אם נדחפו חפצים לתוך המטהר אסור להשתמש בו
ויש להביאו אלינו לקבלת שירות.
 כאשר המטהר לא בשימוש זמן רב ,יש לנתקו מרשת החשמל.
 אין לחסום פתחי כניסת ויציאת האוויר.
 אין להשתמש בכבל מאריך.

תכונות:
 מסנן חלקיקים  -הפה דרג רפואי (  ) HEPA Medical Gradeבשילוב פחם פעיל וזיאוליט
לניטרול ריחות וגזים.
 יעילות סינון של  66.64 %לחלקיקים בגודל של עד  0.0מיקרון ו 66.64 %לחלקיקים
בגודל של עד  0.0מיקרון.
 מסיר על ידי סינון :אבק ,פיח ,אפר ,אבקני פריחה ,בקטריות ,עובש ,הפרשות קרדית אבק
הבית ,קשקשי עור חיות הבית ,בקטריות ווירוסים ,עשן סיגריות ושאר
חלקיקים/אלרגנים אחרים .מנטרל ריחות לא נעימים של בישול ,בית סגור וריחות לא
נעימים אחרים.
 בעל עוצמה משתנה  0 -דרגות .רעש פעולה נמוך ביותר.
 בטוח ביותר לשימוש.
 המכשיר עומד בתקינה בין לאומית  ,מכון תקנים קנדי ,יו אלUL & CSA ,
 עיצוב אקסקלוסיבי  -מהודר.
 מיוצר בארצות הברית.
תועלת ויתרונות:
 מקל על בעיות נשימה ,אסטמה ,אלרגיה כקדחת השחת וכאבי ראש .משפר את איכות
האוויר במהירות וביעילות רבה.
 גורם להקלה ניכרת מתופעות לוואי של העישון ,הבישול ,האבק ,אבקת הפרחים ,אבקני
פריחה ,אלרגנים שונים והפרשות קרדית אבק הבית .משפר את איכות החיים והבריאות.
משפר את איכות השינה.
 מנקה ומספק סביבת עבודה נקייה ונעימה בה כל אחד יכול לעבוד בנוחות.
 מפחית את כמות האבק מהריהוט ומהמכשור הקיים בחדר ומאריך את אורך חייהם.
 תורם לסביבה נקייה ובריאה יותר ,פחות ניקיון ופחות הוצאות על ניקיון.
 תהליך הסינון והטיהור – כיצד זה פועל:
המטהר שואב את האוויר בחדר בו הוא מופעל והחלקיקים המזהמים נשאבים לתוך
המטהר ,אויר מזוהם נשאב פנימה דרך הגריל הקדמי מארבע צלעות המטהר ב 090
מעלות ונתקל במסנן ראשוני המסנן חלקיקים גדולים וסיבים .לאחר הסינון הראשוני
האוויר עובר דרך מסנן ה  HEPAהמרכזי ,העשוי מסיבי זכוכית ,פחם פעיל וזיאוליט נוצר
אויר נקי מחלקיקים ,גזים וריחות.
האוויר הנקי ממשיך בדרכו החוצה וגורם לרענון האוויר ולהחייאתו .מתקבל אויר נקי
ובריא ממש כמו בחיק הטבע .הטבע אצלך ,בבית או במשרד.
מיקום המטהר  -יש למקם את המכשיר על משטח ישר ,יבש ,בצמוד לקיר במרחק של כ 20
ס"מ מהקיר על מנת לאפשר זרימת אוויר חופשית  ,פתח פליטת האוויר הנקי כלפי חלל
החדר .שאיבת האוויר מתבצעת מארבעת צדדיו 090 ,מעלות ,או על יד מקור זיהום אויר
כגון פינת העישון וכו' .מומלץ למקם את המטהר בסמוך למקור הזיהום.

אין למקם ולהפעיל את המטהר בצמוד לוילון או למקור של סיבים ,על יד מקור חימום כגון
קמין ,תנור חימום או במקום לח כגון מקלחת ,חדר כביסה או במגע ישיר עם מים .אין
להפעילו מחוץ לבית.

אסור להפעיל את המטהר כאשר המסנן המרכזי  HEPAאינו
מותקן בתוכו !!! נזק ייגרם למטהר !!!
הוראות הפעלה ( :אם משהו לא ברור דיו ,נשמח לענות בטלפון על כל שאלה).
 פתח/י את הקופסא ,הוצא/י את מגן הקלקר העליון והטה/י את הקופסא קדימה ,משוך/י
בעדינות את המכשיר החוצה .הוצא/י את המכשיר משקית הניילון.
 שמור/י את האריזה ואת מגני הקלקר למקרה של העברת המכשיר מחוץ לבית.
 מקם/י את המכשיר במקום מתאים בחדר ללא חסימות לפתחי האוויר הנכנס והיוצא
ממנו ,מרחק מומלץ מהקיר כ  20ס"מ .יש לאפשר זרימת אוויר נכנס וזרימת אוויר יוצא
ללא כל הפרעה.
 חבר את שקע המכשיר לרשת החשמל .המכשיר מותאם לרשת החשמל הארצית.
 מטהר האוויר הינו בעל שלוש מהירויות הפעלה – III ,גבוהה II ,בינונית – I ,נמוכה.
 טרם הפעלה יש לוודא כי מתג הפעלת המטהר ,מתג  0מהירויות נמצא במצב . 0, OFF

מתג הפעלת המטהר ובורר מהירויות.
 יש להפעיל את המטהר בהפעלה ראשונית וכן לאחר החלפת מסננים לפחות במשך שעה
אחת שלמה בעוצמה גבוהה  -מספר  . IIIלאחר מכן ניתן להפעילו בהתאם לצורך
בעוצמות הנמוכות.
 יש לכוון את המטהר כך שפתח אוויר נקי יהיה בכיוון מרכז החדר.

הוראות ניקוי והחלפת מסננים:
 פעם בחודש יש לשאוב בעדינות באמצעות שואב אבק את רשת המתכת החיצונית ,רשת
המשמשת גם כקדם מסנן ראשוני של המטהר ,וכן לנגב במטלית יבשה את שאר גוף
המטהר.
( תדירות החלפת מסנן  -עד חמש שנים  -תלוי ברמת הזיהום בה המטהר פועל ובמשך זמן
הפעולה היומי של המטהר).
 אין לנקות את המטהר כשהוא מחובר לרשת החשמל ,יש לכבותו ולנתקו מרשת החשמל.
יש למשוך את התקע החוצה ולא ע"י משיכת הכבל.
 אין לנקות את המסננים הפנימיים אלא רק להחליפם .אין לשאוב או לשטוף את המסנן
המרכזי ! הדבר גורם נזק למסנן ולאי יעילות בסינון.
 כאמור ,יש להחליף את המסננים פעם בחמש שנים לפחות .תתכן החלפת מסננים במהלך
חמש השנים ,תלוי במשך שעות פעולת המטהר במהלך היום וברמת הזיהום במקום בו
המטהר מופעל.
 יש לכבות את המטהר על ידי העברת בורר המהירויות למצב  , 0ולנתקו מרשת החשמל.
יש למשוך את התקע החוצה.

ביצוע החלפה בפועל:

יש להפוך את המטהר ולהניחו על משטח רך.

לאחר מכן ,יש לקחת מברג עם ראש פיליפס ולהבריג החוצה את ארבעת
ברגי הפיליפס המחזיקים את הפלטה התחתונה של המטהר .הפלטה כעת משוחררת ויש
למשוך אותה כלפי מעלה ולהניחה בצד .לאחר מכן מומלץ ללבוש ככפות ולמשוך את

המסנן המרכזי הישן החוצה ולהניחו בתוך שקית אשפה.
לאחר הסרת מסנן מרכזי יש להוציא את קדם המסנן ולהשליכו לתוך שקית האשפה.
לאחר הוצאת שני המסננים  -קדם מסנן ומסנן מרכזי ,יש לנגב במטלית יבשה את הדפנות
הפנימיות של המטהר.

כעת ניתן להכניס את המסננים החדשים למקומם .ראשית ,יש להכניס את קדם המסנן
החדש ,יש להכניסו בצמוד לדפנות המטהר וליישר קו עם גובה כבל החשמל.
לאחר מכן יש להכניס את המסנן המרכזי החדש כאשר ראש המסנן בעל אטם גומי שחור
מופנה כלפי מטה.
לאחר סיום הכנסת שני המסננים יש להחזיר את הפלטה התחתונה למקומה ולהבריג
חזרה את ארבעת הברגים בהידוק קל ועדין.
 זהו סיימנו .בוצעה החלפת מסנן כנדרש וכיאות.

 כעת יש להפוך את המטהר כך שיעמוד על  4גלגליו או רגליותיו.
 יש להפעיל את המטהר הפעלה ראשונית בעוצמה מספר  IIIלפחות למשך שעה ולאחר
מכן להשתמש בעוצמות השונות לפי הצורך.

מפרט טכני מטהר הלסמייט – HEALTHMATE HM400
מידות
משקל נטו
מתח חשמלי
צריכת חשמל WATTS
זרימת אויר מק"ש
עוצמת רעש הפעלה בפתח
יציאה Db
משקל פחם פעיל וזיאוליט
שטח מסנן HEPA
שטח ניקוי מקסימאלי

 04ס"מ רוחב
 20.4ק"ג
220 - 240 V 40 HZ
49,00,004
024-0440-900
40-44-99
 9.9ק"ג
 4.9מ"ר
 040מ"ר לגובה
תקרה  2.4מטרים

 04ס"מ עומק

 58.4ס"מ גובה

או לפי מס'
החלפות אויר
נדרש

מפרט טכני מטהר הלסמייט ג'וניור HEALTHMATE HM200 Jr. -
מידות
משקל נטו
מתח חשמלי
צריכת חשמל WATTS
זרימת אויר מק"ש
עוצמת רעש הפעלה Db
משקל פחם פעיל וזיאוליט
שטח מסנן HEPA
שטח ניקוי מקסימאלי

 20ס"מ רוחב
 0.2ק"ג
220 - 240 V 40 HZ
24-40-00
04-040-040
44-90-94
 2.64ק"ג
 2.04מ"ר
 94מ"ר לגובה
תקרה  2.4מטרים

 20ס"מ עומק

 42ס"מ גובה

או לפי מס'
החלפות אויר
נדרש

 אחריות  -אחריות מלאה במשרדנו ע"פ תעודת האחריות בתוקף מ  24עד  90חודשים
מותנית בתפעול ,החלפת מסננים ואחזקה ע"פ הוראות השימוש .מומלץ לשמור את
הוראות השימוש יחד עם חשבונית הרכישה.
 אינטרנט www.austinair.com / www.tiltantm.co.il -
תאריך רכישת מטהר__________________________:חשבונית מספר ___________-
מספר סידורי______________________:
תאריך החלפת מסננים:
_______________________.0
_______________________.2
________________________0
_______________________.4
________________________4
________________________9
_______________________.4
_______________________.0
_______________________.6
כל הזכויות שמורות,
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