
الفوائد األساسية
• جهاز تنقية هواء فريد بأربعة (٤) مراحل ينق� الهواء حت� ٩٩٫٩٧٪.

ا). • ا يستخدم األشعة فوق البنفسجية (أثبتت األبحاث وجود تأثير ضارٍ لألشعة فوق البنفسجية "UV" عل� الصحة) وال ينبعث منه غاز األوزون (الضار بالصحة أيض�
• يعمل عل� إزالة أي جزيئات بما ف� ذلك الب�تريا المنقولة عبر الهواء مثل الراكدة، والعصيات، والصيفرية والمتسلسلة .

• يشحن هواء الغرفة بالطاقة بفضل فلتر هواء Amezcua المصنع ف� سويسرا والمحمل بالموجات اإليجابية للهواء الطبيع� من أجل زيادة الطاقة والتناغم لك ف� هواء الغرفة. 
• تجديد الهواء.

الميزات الرئيسية
• معدل منخفض ف� استهالك ال�هرباء والتشغيل بسرعة منخفضة دون أي صوت 

عل� اإلطالق.
• فلتر أول� مختلط جديد

. • فلتر ™HPP يدوم طويال�
• فلتر الهواء Amezcua الوحيد واألول عل� مستوى العالم بأسره.

• أضف الزيوت العطرية وتمتع بروائحها الذكية لتنتشر بلطف ف� جميع أنحاء الغرفة.

ما الذي يتفرد به منق� الهواء AirPure؟

• تصميم وتطوير سويسري 
• الفلتر األول� الهجين الجديد - وسيط ثنائ� الطبقة للترشيح يحتجز الملوثات الترابية 

ويقض� عل� األنواع الشائعة من الب�تيريا ويقلل من المركبات العضوية المتطايرة.
ا  • فلتر هواء Amezcua األول والوحيد من نوعه ف� العالم الذي يوفر لك هواء� نظيفً

متجانس ف� م�وناته وباعث عل� االسترخاء.
• فلتر  ™HPP الذي ال يحتاج الستبدال أي من أجزائه طوال حياته.

لمن هذا المنتج؟

ا أو بصحة جيدة.  • يحتاج كل شخص منق� للهواء سواء كان مريض�
• منق� الهواء AirPure يساعد مرض� الربو أو التهاب الجيوب األنفية عن طريق توفير 

جودة أفضل للهواء.
• أي شخص يقض� ساعات طويلة ف� م�ان مغلق مثل الم�تب أو المنزل.

ما مدى سالمة الهواء ف� منزلك؟
ف� المتوسط، نستنشق ١٤٤٠٠ لتر من الهواء يومي�ا، ونقض� ٩٠٪ من وقتنا ف� األماكن المغلقة. أصبحت 

ا حيث تصمم المنازل الحديثة بحيث تكون مانعة للهواء  جودة الهواء ف� األماكن المغلقة مصدر قلق متزايدً
ل�فاءة استخدام الطاقة. وعندما يتم حصر التهوية، تتأثر نوعية الهواء ف� األماكن المغلقة بالسلب وتتدهور. 

ويم�ن أن يؤدي الهواء السيئ إل� التسبب ف� ال�حة وأمراض األنف واحتقان الصدر والتهاب الحلق وتدميع 
العين وضيق التنفس ونوبات الربو. 

فال يهم مقدار االهتمام بالنظافة الذي نوليه لمنازلنا باالستعانة بأجهزة عادية، فنحن ال يم�ننا تخليص الهواء 
بال�امل من عوامل إثارة الحساسية والعوامل المهيجة لل�ائنات المحمولة ف� الهواء والت� تندس ف� السجادات 

والستائر واألثاثات وال�سوة.

كيف يم�ن لمنق� الهواء AirPure مساعدت� ف� هذا األمر؟
يعتبر منق� الهواء AirPure أحد أجهزة تنقية الهواء المعدودة الت� تجمع بين تعدد المزايا والسعر المعقول. 

 AirPure تنقية الهواء بقدرة ٩٩٫٩٧٪. يتمتع AirPure وبفضل مراحل التنقية األربع المميزة، يستطيع
بخمسة مستويات سرعة؛ ووظيفة "استعداد" يم�ن استخدامها حت� ثمان� ساعات؛ ويم�ن إيقاف تشغيلها من 

أجل التمتع بنوم مريح ليال� عند الحاجة.

AIRPURE AIR PURIFIER



االستخدام األول

دليل المستخدم أفضل مرشد لك عندما تستخدم منق� الهواء AirPure للمرة األول�.

• افتح غطاء الباب الخلف� وتأكد من أن جميع المرشحات ف� الوضع السليم.
• أزل الغالف البالستي�� لمرشح ال�ربون النشط وأعده إل� م�انه.

• قم بتوصيل منق� الهواء AirPure بمصدر خارج� للتيار.
• اضغط زر الطاقة للتشغيل.

إرشادات االستخدام

االستخدامات المقترحة

• يرج� قراءة التعليمات الواردة ف� دليل المستخدم بعناية.
• تأكد من إح�ام وضع القابس ف� مصدر التيار.

• يوص� باستبدال المرشح بانتظام لضمان التشغيل الجيد للوحدة.

تنبيه

• ال تحاول فتح أي من م�ونات الوحدة.

الشهادات وتصديق الجهات الخارجية

المركز األوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية (ECARF) – تم – التصديق عل� منق� 
ا لما أقره المركز  ا يناسب مرض� الحساسية وذلك وفقً الهواء AirPure باعتباره منتج�

األوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية.

األسئلة المتكررة

هل يم�نن� أن أستخدم منق� الهواء AirPure ف� غرفة م�يفة الهواء؟
نعم، يم�نك ذلك.

ن ف� جودة الهواء. لماذا؟ ظللت أستخدم منق� الهواء AirPure ولم ألمس أي تحس�
ثمة عدد من االحتماالت:

  • قد ال تكون الفالتر موضوعة داخل الوحدة ف� الترتيب السليم. يجب أن تكون الفالتر بالترتيب اآلت�:  
.Amezcua ٣) فلتر ال�ربون النشط    ٤) فلتر هواء    HPP™ ١) الفلتر األول� الهجين    ٢) فلتر         

  • مساحة الغرفة الموجود فيها منق� الهواء AirPure تزيد عن ٤٠ متر مربع، وه� أقص� مساحة يعمل فيها منق� الهواء AirPure بفاعلية.
  • طبيعة نوعية الغرفة ‑ بها سجاد أو أثاث كثير أو غير ذلك.

  • يستخدم الغرفة مدخنون، وهو ما يؤثر عل� عمر الفلتر.
  • انتهاء صالحية الفالتر وحاجتها إل� االستبدال.

  • فلتر ™HPP بحاجة إل� الغسيل.

مت� ينبغ� أن أستبدل المرشحات؟
AirPure Air Purifier �توجد أربعة فالتر ف ، إجماال�

١. الفلتر األول� الهجين ‑ يتم االستبدال كل ٦ أشهر
م منظف خفيف  ٢. فلتر HPP™ ‑ مدى الحياة ي�غسل بالماء وي�ستخدَ

كل شهرين.
٣. فلتر ال�ربون النشط ‑ يتم االستبدال كل ٦ أشهر.

ا ٤. مرشح الهواء Amezcua ‑ يتم االستبدال كل ٢٤ شهر�


