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 چیست؟  S1 BLACK SWANمدل  تصفیه هوا  دستگاه -1

با سه مرحله فیلتراسیون هوا را از تمامی آالینده  S1 BLACK SWANمدل  تصفیه هوادستگاه 

 ها و میکروب ها پاکسازی میکند. 

 گرد و خاک است.مرحله اول: پیش فیلتر برای جلوگیری از ورود ذرات بزرگ و 

 مرحله دوم: فیلتر کربن فعال برای جذب و فیلتر کردن آالینده ها و گازها و دود و بوی نامطبوع است.

ذرات معلق در هوا از جمله ویروس    99.97هپا که به تنهایی قادر به فیلتر کردن  مرحله سوم: فیلتر

 )کرونا و آنفوالنزا و ...( میباشد. 

 موارد ذیل را می توان ذکر کرد:این دستگاه  کلیدی ایویژگی ه از به طور خالصه،

 دقیقه 30در مکعب متر  600تا  300مناسب برای تصفیه فضای  ✓

 از بین بردن دود و آالینده های محیط  ✓

 کمک به کنترل بیماری های تنفسی و الرژی ها  ✓

 ضدعفونی مستمر هوا  ✓

 واگیردار جلوگیری و کاهش چشمگیر نرخ ابتال به بیماری های  ✓
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  اندازی و کارکرد دستگاهراه -4

است. ابتدا دستگاه را در محل مناسبی   کاربر پسند بسیار    S1  BLACK SWANمدل  راه اندازی دستگاه تصفیه هوا  

از خانه یا محل کار خود قرار دهید سپس کابل برق همراه دستگاه را به برق شهری متصل کنید. حال با استفاده از 

  دور دستگاه را تنظیم کنید. فشردن کلید مخصوص، آن را روشن و با ریموت کنترل 

دستگاه حداکثر   به طور کامل از تمامی آالینده ها    سالنان الزم است تا فضای  دقیقه زم  30از زمان روشن کردن 

  .پاکسازی شود 

برای اینکه دستگاه عملکرد بهتری داشته باشد لطفا    .استماه    6ور معمول طعمر فیلتر های به کار رفته در دستگاه به 

 اقدام به تعویض فیلترها نمایید. ماه  6هر 

 پشتیبانی شرکت تماس گرفته و فیلتر مرغوب و مناسب با دستگاه خریداری کنید.برای تهیه فیلتر تازه با 

( قرار  ... معادن و و  دارد )مثل کارگاه ها دود، گرد و خاک، و آالینده    حجم شدیدیاگر دستگاه در محیطی که  توجه:  

   .ماه( 3)حداکثر گرفته است در مدت زمان کمتری نیاز به تعویض فیلتر دارد

 یموت کنترل: روش کار با ر 

 را بزنید. offبرای روشن کردن دستگاه کلید  -1

 استفاده کنید.   A,B,Cبرای تنظیم دور دستگاه از حروف  -2

 استفاده کنید.  offبرای خاموش کردن از همان کلید  -3

 

 بدنه اصلی -

 ریموت کنترل  -

 کابل برق -
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 جدول مشخصات فنی دستگاه  -2

   BLACK SWAN مدل دستگاه: 

 35cm*35cm*85cm )عرض*عمق*ارتفاع(:ابعاد دستگاه 

220  – 240  ولتاژ ورودی دستگاه:  VAC 

 A max 0.3  جریان ورودی دستگاه:

 Hz 50 – 60  فرکانس: 

   W 40   توان مصرفی:

 kg 15 وزن تقریبی دستگاه:

 𝒎𝟑 600-300 ابعاد محیط پاکسازی: 

 

 و گارانتی  نامهضمانت-5

 گارانتی شرایط عمومی  -1-5

 .است فاقد اعتباربدون هولوگرام یا مهر شرکت  نامهضمانت  (1

 استفاده   جهت  است  بدیهی  باشند.  نامهضمانت   برگ   دارای  که  هستند   ضمانت  مشمول  هاییدستگاه (2

 ضروریست.  نامهضمانت  برگ  ارائه فروش از پس خدمات از

 .گارانتی است یک سالمحصول شامل  (3

 گارانتی شرایط عدم پوشش  -2-5

 اجرا نیست:نامه در شرایط ذیل قابلضمانت

ونقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی،  الف: صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل

 آتش و حرارت زیاد، نوسانات برق، رعدوبرق و حوادث طبیعی.
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شده برای دستگاه یا  استانداردهای تعیینب: استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و 

 عمل نکردن به نکات ذکرشده در دفترچه راهنمای دستگاه.

ایده سازان  جز نمایندگان مجاز شرکت شده و یا توسط اشخاصی بههایی که دستکاری ج: دستگاه

 تعمیر شوند.  قوی سیاه

 

 

 

 

 

 نامه محصول برگ ضمانت -3-5

 

 تماس با ما -6
   65پالک  – 61و  59بن پیروزی  –بلوار پیروزی  –مشهد  : شرکتآدرس 

    051-38687866تلفن دفتر فروش: 

 09114189110 تلفن پشتیبانی و خدمات پس از فروش:

  www.imblackswan.comسایت: وب

 
 مدل:  دستگاه تصفیه هوا نام محصول:

 نماینده شرکت: محل درج تاریخ و تایید
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