
Coway Air Purifier AP-3008FH
•   This product is for domestic use only. It cannot be used in an overseas country where the power 

voltage is different.
•  Warranty card is included in this user’s manual.
• Read and save these instructions.
•  English/العربية



FEATURES

Excellent Air Purification Performance 
The HEPA filter treated with organic antibacterial materials, and which has a powerful anti-
bacterial/anti-mold effect, is used to eliminate fine indoor particles and germs suspended 
in the air. The unit’s filter system has been optimized to remove indoor pollutants fast and 
effectively.

Custom Filter 
A customized filter system has been adopted so that customers can select one of  
3 types of custom filters : anti-microorgasm, ozone or oil mist filters.

4-step Auto Operating Dust and Odor Sensors 
The dust and odor sensors check the indoor air quality in real time enabling the 
automated control of the airflow speed depending on the air pollution level when auto 
mode is selected in order to maximize purification while minimizing power consumption.

Various Operating Modes
The following convenient deodorization modes are provided, offering improved 
deodorization performance : Auto mode which operates automatically by detecting odor 
and dust pollution levels, A3 power saving mode minimizes power consumption, and 
Swing mode circulates air three-dimensionally.
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The following information is for user 
safety that should be observed.
It is to ensure user safety and prevent property damage. 
Please read the precautions carefully and use the 
product correctly.

for 220 V - 240 V  use only for 120 V  use only

 Danger :   Failing to follow the precautions below may result 
in serious injury or even death.

• Do not use a damaged power plug or loose electric outlet.
• Please connect the power plug to a dedicated grounded 

electrical outlet for 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
• Do not move the product by pulling only the power cord.
• Do not handle the power plug with wet hands.
• Do not forcefully bend the power cord or place it under a heavy 

object to prevent it from being damaged or deformed.
• Do not repeatedly connect and disconnect the power plug.
• If the electrical outlet is wet, carefully unplug the product and let 

the electric outlet dry completely before subsequent use.
• Make sure to unplug the product before repairing, inspecting or 

replacing a part.
• Remove any dust or water from the power plug.
• Do not plug the product into an electrical outlet or power strip 

that is being used by several other appliances. Use an electrical 
outlet dedicated to the product.

• Unplug the system if it is not used for a long time.
• Do not attempt to repair or modify the power cord yourself.
• If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. 

Call a service center to have it replaced.
• Do not install the product near a heating device.
• Do not install the product in locations exposed to moisture or 

water (rainwater).

SAFETY INFORMATION



SAFETY INFORMATION

 Danger :   Failing to follow the precautions below may 
result in serious injury or even death.

• Do not use the product in areas where flammable gases or 
combustible materials are used or stored.

• Do not insert sharp objects such as a gimlet into the pollution 
sensor.

• If the product produces a strange noise, burning smell or 
smoke, unplug it from the electrical outlet immediately and 
call our service center.

• Never place the product in water.
• Do not spray any flammable materials such as insecticides or 

air fragrances near or into the air inlet.
• Do not disassemble, repair, or modify the product at your 

own discretion.
• Do not place any containers with water, medicine, food, 

metallic objects or flammable material on top of the product.
• Unplug the system before cleaning it.
• Clean by spraying water directly and do not clean the product 

using benzene or thinner.
• Use the product for home or business use according to the 

model.
• Do not use the air purifier in a factory or industrial setting 

where machine oil may be present in the air.
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 Warning :   Failing to follow the precautions below may 
result in considerable physical injury or property 
damage.

• Do not insert fingers or foreign objects into the air inlet or outlet.
• Do not let children hang on to the product or climb on it.
• When removing the front cover, exercise caution that a part of 

your body or any kind of object does not become stuck in the 
top part of the product.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

 Caution :   Failing to follow the precautions below may result 
in slight physical injury or property damage.

• Do not install the product on a sloped surface.
• Do not apply force or impact to the product.
• When the product is in use, maintain a distance of at least 20 cm from 

the walls or adjacent objects and 30 to 60 cm above the product.
• Install the product so that no obstacles block the circulation of 

air around the product.
• Install the air purifier away from strong artificial lighting or direct sunlight.
• Install the air purifier at least 2 m away from electronic appliances such as a TV.
• Do not install the air purifier in a location exposed to direct sunlight.
• Replace the filters according to the filter replacement cycles.
• Clean the Pre-filter with water regularly and dry it completely before use.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the 

appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 

supervision.



PARTS NAME

1

2

3

4
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7

6
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5

3

2

1 1 Display

2 Buttons

3   Odor 
  Sensor

4   Dust Sensor

5  Handle

6  Front cover

7  Air inlet 

1  Swing grill

2 Air outlet

3  Product 
  support beam

4 Caster

5  Power cord

Front / Rear

Operation Part

1 2 3 4 5

1    Air quality indicator
 Shows the indoor air pollution level measured by the dust and odor sensors in real time.  

The color changes depending on the pollution level.  
(Blue → Light Purple → Dark Purple → Red)

2    Speed indicator
 Whenever the Airflow speed button is pressed, the indicator changes in the following order:  

Step 1 → Step 2 → Step 3 → Step 4 → Turbo.
 In the Auto, Deodorization and A3 power saving modes, the airflow speed is automatically controlled by 

the air pollution level.

3  Mode indicators
 The indicator corresponding to the selected operating mode is turned on.
 In Manual mode, all mode indicators are turned off.

4  Swing indicator
 When the Swing function is selected, this indicator is turned on.
 ∗ Swing function:  A function that distributes purified air uniformly into the room to reduce the pollution density in a  

 short time.

5  Filter replacement indicator
 When the filter replacement cycle is reached, the indicator is turned on.



Indication Part
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1

51 2 3 4

1  Light sensor
 The light sensor detects the surrounding ambient light and turns the air purifier to Silent mode at night. 

This applies to AUTO and A3 modes only.

2  Airflow speed button
 Use it to select an airflow speed. 

Whenever the Airflow speed button is pressed, the airflow speed changes in the following order: Step 1 → 
Step 2 → Step 3 → Step 4 → Turbo.

3 Mode button
 Use it to select an operating mode.
 Whenever the Mode button is pressed, the operating mode changes in the following order:  

Auto → Deodorization → Sleep → A3 Power Saving.

4 Swing button
 Use it to activate or deactivate the swing function.
 The swing function moves the swing grill of the rear air outlet forwards and backwards so that the direction 

of the air is changed.

5  Filter reset button
 If the Filter replacement cycle indicator is turned on, press and hold the reset button for approximately 2 

seconds so that the indicator for the filter corresponding to the replacement cycle is turned on.

Filer Replacement Airflow Speed Display

When the 4-month filter needs 
to be replaced.

When the 12-month filter 
needs to be replaced.

 ∗  Press and hold down the Filter Replacement button for 2 seconds after replacing the filter to reset the filter replacement 
 cycle timer.

6  Power button
 Use it to turn the air purifier on or off.

Odor sensor
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Pre-filter

It removes relatively large dust and mold, human hair, pet hair, and so on.
(Treated with the antibacterial material.)

Non-woven fabric filter

Located in front of the Custom filter, the Non-woven fabric filter removes dust and hair and protects the 
Custom filter and Deodorization filter.

Custom filter

Customers can select one of 3 types of custom filters according to their requirements:  
anti-microorganism, ozone or oil mist filters.

Deodorization filter

The activated carbon particles of the Deodorization filter effectively eliminate food odors and unpleasant 
household smells.

HEPA filter

The high-performance composite HEPA filter effectively removes fine dust and cigarette smoke while the 
antibacterial and anti-mold functions of the organic antibacterial materials eliminate germs and mold.

AIR PURIFIED PROCESS

▶ ▶ 

1. Pre-filter 2. Non-woven fabric filter 3. Custom filter

▶ 

4. Deodorization filter 5. HEPA filter

▶ 

Air Purified System



How to install filter

Tips

-  Make sure to remove each filter’s plastic packaging before installing the filters.
-  Select the product model depending on your requirements.
-  Use the product only within a single room.
-  When the unit is not in use, disconnect the power plug from the electric outlet.
-  Check the front part of the filter when installing it.
  ∗ The filter order:  Pre-filter → Non-woven fabric filter → Custom filter →  

 Deodorization filter → HEPA filter

8
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1. Open the front cover.
 Turn the lock at the bottom part of the  

product counterclockwise while pressing it  
using a coin or flat-head screwdriver,  
pull the front cover forwards, and then lift  
the cover upwards to separate it.

2. Remove the filter case. 
Separate the first filter case from the product by  
pressing the catches on both sides and pulling it  
forwards. Separate the second filter case from the  
product by pulling it forwards after removing the  
top and bottom screws.

3.  Remove the plastic packaging from the  
Custom, Deodorization and HEPA filters  
and insert them into the filter case in this order.

4.  Install the filter cases into the product and close the front cover. 
∗ After installing the second filter case, make sure to fasten the top and bottom screws. 
∗ After closing the front cover, close the lock at the bottom part of the product by turning it clockwise while pressing it.

PREPARATIONS

▶

▶

▶

▶▶

▶ ▶ ▶

▶
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Tips

-  Connect the power plug to the electrical outlet before operating the product.
-  When the air purifier is turned on, it automatically operates in Auto mode.

 Do not insert a pin, foreign object or water into the air outlet or into the unit.
 This may result in physical injury or a product malfunction.
When moving the product, move the product using the wheels while holding both 
handles.

HOW TO USE

Turn the product on by pressing the Power button  
and select an airflow speed by pressing the Airflow  
speed button.  
Step 1 → Step 2 → Step 3 → Step 4 → Turbo

∗   If the Airflow speed button is pressed during an operating mode (Auto / Deodorization / Silent / A3 Power Saving), the unit 
 immediately turns to manual mode.

Turn the product on by pressing the Power  
button and select a mode by pressing the  
Mode button.  
Auto → Deodorization → Sleep → A3 Power Saving

▶

▶

 ▶ Auto mode
     Automatically controls the airflow speed (Step 1, 2, 3 and 4) according to the air pollution level detected by 

the dust and odor sensors in order to purify the air more effectively. This operating mode is appropriate for 
general users.

 ▶ Deodorization mode
     Increases the odor sensor sensitivity by 50 %. Controls the airflow speed according to a higher pollution level 

from among the levels detected by the dust and the odor sensors to purify the air more effectively.

 ▶ Sleep mode
     Decreases the airflow speed to under Step 1 for a quiet, pleasant atmosphere.

 ▶ A3 power saving mode
     When the pollution level remains at level 1 for 10 minutes, the product switches to A3 power saving mode. 

A3 power saving mode is cancelled if the pollution level rises to level 2 or higher. When A3 power saving  
mode continues for 30 successive minutes, A3 power saving mode is temporarily cancelled and the airflow 
speed is set to Step 1 to circulate the surrounding air. When the product operates in A3 power saving mode,  
all indicators except for the A3 mode indicator are turned off.

Power Saving 
Mode

Pollution Level 1 Pollution Level 2 Pollution Level 3 Pollution Level 4

Air Flow Speed The fan Stops Step 1 Step 2 Step3 Step 4

To Operate the Manual Mode

To Select the Auto Mode
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If the Swing button is pressed, the airflow direction is  
changed as the swing grill moves forwards and  
backwards. To fix the swing grill, press the Swing  
button again.
∗   When the Swing function runs, the Swing indicator  

 on the control panel is turned on.
∗   The swing function is automatically turned off 6 hours  

 after activation.

When it becomes dark when the air purifier operates  
in AUTO/A3 power saving mode, it automatically  
switches to Sleep mode with a low airflow speed,  
low noise, and low power consumption.  
When the surroundings become light again,  
Sleep mode switches back to Auto / A3 power  
saving mode.
∗  When Sleep mode runs, the Sleep mode indicator on the control panel is turned on.

▶

▶

H
O

W
 TO

 U
SE

To Run Swing Mode

Silent mode (Auto / A3 power saving)



ADJUST PARTICLE SENSOR

1. While the air purifier is in operation, press and hold the Airflow  
speed and Mode buttons at the same time for 2 seconds or more.

2. The Airflow speed indicator blinks at an interval of approximately  
 0.5 seconds.

3. Adjust the sensor sensitivity by pressing the Airflow speed button.  
The sensitivity of the sensor is represented by the blinking airflow  
speed indicator.

Step 1 Step 2 Step 3

Sensitive Normal Insensitive

4.    When the Airflow speed and Mode buttons are pressed and held  
simultaneously for 2 seconds or more, the system returns to normal  
operation, saving the sensitivity setting.

 ∗  If no button is pressed for 10 seconds, the current sensitivity is  
 automatically  saved.

When the product is shipped, the pollution sensor is set to normal sensitivity. If the pollution level stays at the 
highest level after 2 hours of operating or stays at the lowest level for more than 1 hour when the air does not 
appear clean, users can adjust the sensitivity of the sensor.



CLEANING METHOD

Clean the air inlet and outlet using a soft brush or vacuum cleaner.
∗ Take care that dust does not enter the air purifier.

1.   Clean the air inlet and outlet of the pollution sensor using a soft brush  
or vacuum cleaner. 
∗ Take caution that dust does not enter the air purifier.

2.  Open the pollution sensor cover on the  
right side of the product.  
Use a damp cotton swab and clean the lens, 
dust inlet, and dust outlet.  
Use a dry cotton swab to remove any  
remaining moisture. 
∗  Without regular cleaning the performance  

 of the pollution sensor will deteriorate.

Separate the front cover from the unit and remove any dust attached to  
the surface with a soft cloth or brush. Use a damp cloth if the  
contamination is serious. (However, do not use abrasives.)

Use a dry, soft cloth to clean the product body. Use a damp cloth if the  
contamination is serious. (However, do not use abrasives.)

Air outlet

Air outlet

Air inlet

Dust outlet

Dust inletAir inlet

▶
 

▶
 

▶  

▶
  

▶
 

▶
  

▶

Tips

-  Always unplug the unit before cleaning it.
-  Do not use detergents that contain organic solvents (solvent, thinner, etc), bleach, chlorine,  
 or abrasives.

-  Do not place the unit into water or spray water onto it.

Cleaning Air Inlet and Outlet (every 2 months)

Cleaning Particle Sensor (every 2 months)

Cleaning front cover

Cleaning the Unit
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Tips

-  Always unplug the unit before cleaning the filters.
-  The Pre-filter is reusable by removing dust or cleaning it with water.
-  If the Pre-filter is not cleaned for a long time, the product performance may deteriorate.
-  The Non-woven fabric, Custom, Deodorization and HEPA filters cannot be reused even when cleaned.
- Do not clean them with water.

1. Turn the lock at the bottom of the product  
counterclockwise using a coin or flat-head  
screwdriver, pull the front cover forwards,  
and then lift the cover upwards to separate it. 
∗  Take caution that dust does not enter the  

 air purifier.

2. Separate the first filter case from the product by pulling it forwards  
while pressing the catches on both sides.

3.  Separate the Pre-filter by pulling it to the right. 
∗  To prevent dust from falling from the filter, remove the filter carefully.

4.   Clean the filter with a vacuum cleaner or with water depending on  
the level of contamination.

5.   When the moisture has completely dried, install the Pre-filter by pushing it into the product completely. 
∗  Install the front cover onto the product.

▶

▶▶

CLEANING METHOD

Cleaning Pre-filter (every 2 - 4 weeks)



FILTER REPLACEMENT

1.   Open the front cover, separate the first filter case from the product, and then remove the Custom filter from 
the filter case. 
∗ Non-woven fabric filter is attached to the front side of custom filter.

2.   Remove the plastic packaging from the new  
Custom filter and install the filter into the filter 
case so that the Non-woven fabric filter is  
facing forwards. Reassemble the filter case  
with the product, close the front cover, and  
then close the lock.

1.   Open the front cover, and separate the first filter case from the product. Remove the top and bottom screws 
from the second filter case and then pull it forwards to separate it from the product.

2. Separate the first filter case from the product by pulling it forwards while pressing the catches on both sides. 
Reassemble the filter case and the product, close the front cover, and then close the lock.

▶ ▶▶

▶

▶▶

▶ ▶▶

Tips

-  Replace the filters referring to “How to install filter” on page 8.
-  Check that the ‘front’ of each filter is facing in the correct direction.
-  To maintain the optimal performance of the product, use the original Coway filters.
- Always unplug the unit before replacing the filters.

Replacing the Non-woven fabric / Custom filter (every 4 months)

Replacing the Deodorization filter / HEPA filter (every 12 months)
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Filter Filter cleaning and replacement cycle Cleaning / Replacement

Pre-filter Every 2 ~ 4 weeks Cleaning and washing

Non-Woven Fabric filter / Custom Filter Every 4 Months Replacement

Deodorization filter / HEPA filter Every 12 Months Replacement

Each service life is based on 24-hour use in Auto mode.

The filter replacement cycle is a recommendation and may differ depending on the operating 
environment.

FILTER REPLACEMENT

Filter cleaning and replacement cycle



TROUBLESHOOTIONG

The air purifier may operate abnormally because of a minor issue or because the user is unfamiliar with the 
product and not because of a product malfunction. In such a case, problems can be solved easily without 
help from the Service Center by checking the following. If the problem remains unsolved, please call our 
Service Center.

Symptom Check Measures to take

No air is  
blowing.

•  Is the power cord connected?
Connect the power cord to an electric outlet for 220 V - 
240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

•    Is the display completely turned off? Press the power button and then select a function.

•  Has the power gone off? Use the air purifier after the power has turned on again.

•   Is the front cover closed? Close the front cover properly.

•   Is the swing grill in the right position?
Use the air purifier after turning the power off and then 
on again.

The airflow 
speed does not 
change.

•  Is the Auto indicator turned on?
The airflow speed can only be selected in manual mode 
(normal).

•  Is the room dark?
The airflow speed cannot be selected in Silent mode 
(normal).

The airflow is 
significantly low.

•   Have the filter cleaning and replacement 
times passed?

Check the filter cleaning and replacement cycle and 
then clean or replace the filter(s) if necessary.

The pollution 
level does not 
change.

•   Is the pollution sensor contaminated by 
dust?

Clean the pollution sensor (refer to p.12)

•   Does the pollution level keep indicating a 
high level?

Set the pollution sensor sensitivity to Insensitive or 
Normal (refer to p. 11).

•   Does the pollution level keep indicating a 
low level?

Set the pollution sensor sensitivity to Sensitive or 
Normal (refer to p. 11).

A bad smell is 
coming from the 
air outlet.

•   Have the filter cleaning and replacement 
times passed?

Check the filter cleaning and replacement cycle and 
then clean or replace the filter(s) if necessary.

The pollution 
level indicator 
blinks.

•  Request service or contact our Service Center.

When 
other functional 
problems are 
detected.

•    Check the symptoms, unplug the product, and then request service or contact our Service Center.
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  The specifications are subject to minor changes to improve the product performance.

SPECIFICATION

Product Name Air Purifier

Model AP-3008FH

Rated Voltage 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz

Phase Single Phase

Power Consumption 106 W

Dust collecting method Mechanical dust trapping (HEPA filter)

Safety Devices Power is cut off when the door is opened or closed.

Installation location For indoors

Dimensions 600 mm(W) X 420 mm(D) X 956 mm(H)

Weight 25 kg
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WARRANTY CARD OR WARRANTY LETTER 
ONE YEAR LIMITED WARRANTY 

AIR PURTFIER AP-3008FH (“PRODUCT”)
Model:
Serial Number:
Customer Name: (“OWNER”)
Date of Purchase:

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the 
Product and continuing for a period of one year, 
if manufacturing defects in the Product cause the 
Product to not operate properly for its intended 
use, then subject to the exclusions, conditions, and 
limitations contained herein, COWAY at its sole 
option will repair or replace the Product.
Decisions as to the extent of repair or replacement 
required will be made solely by COWAY.
The remedy under this Warranty is available only 
for that portion of the Product exhibiting defects 
at the time of the warranty claim. The replacement 
Product as well as any remaining original Product 
will be warranted only for the original one year 
warranty period. This limited warranty applies 
only to Product used for an application specified 
by COWAY for the Product and applied in strict 
accordance with COWAY published specifications 
in effect at the time of application. IF PRODUCT IS 
USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, 
IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be 
free from manufacturing defects which affect the 
ability of the Product to operate for its intended 
use; it is not a warranty that the Product will never 
require repairs or to undertake responsibilities, 
liabilities or obligations other than those 
specifically identified in the preceding section.
COWAY is not responsible or liable for personal 
injury or property damage of any kind, even if 
arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, 
COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY 
EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED 
FOR HEREIN. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND 
EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, 
CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS 
OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR 
OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS 
TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT. 
SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON 
HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO 
THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 
COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON 
INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY 
REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, 
CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE 
PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS 
LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER’S 
SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST 
COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR 
ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND 
LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL 
AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE 
RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE 
ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL 
OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO 
NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO 
THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT 
APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE 
FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON 
NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT 
LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF 
LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY 
SET FORTH IN THIS WARRANTY.
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Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or 
fitness for a particular purpose or use, shall be 
limited to the duration of the foregoing express 
written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY’s continuing liability under this 
Warranty is conditioned upon the following :
a) The defect or damage is not caused 

by or is the result of : abnormal use or 
conditions; improper storage, unauthorized 
modifications or repair; misuse, neglect, 
accident, alteration, improper installation or 
other acts that are not the fault of Coway or 
the manufacturer of the product or that are 
not covered by the manufacturer’s warranty;

b) The Product has not been altered, modified 
or repaired without prior written approval of 
COWAY;

c) The OWNER has notified COWAY in writing 
of any failure of the Product covered by this 
Warranty within thirty (30) days following 
such failure;

d) There has been no misuse, abuse or 
negligence with respect to the Product on 
the part of the OWNER.

Waiver:

COWAY’s failure at any time to enforce or rely 
upon any of the terms or conditions stated 
herein shall not be construed to be a waiver of 
its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER’S 
Duties:

If the Product fails to operate for its 
intended purpose, then notify Coway or its 
Representative Agency within 48 hours or 
within the next business day after discovery 
of any defect in the Product. The OWNER must 
give written notice to COWAY no later than 
thirty (30) days after a defect is discovered or 
should by reasonable diligence have been 
discovered. Claims under this Warranty will 
require proof of purchase by the OWNER.

W
A

RRA
N
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Damaged supply cords to be replaced by the manufacturer, service agent or similar 
qualified person to avoid hazard.

COWAY

 Add :  COWAY Co., Ltd. 
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, 
Chungcheongnam-do, 32508 Korea

 Tel. : 041-850-7879

THAILAND

 Add :  Coway (Thailand) Co., Ltd. 
75/104-106 Ocean Tower 2 38th Fl, Soi Sukhumvit 
19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, 
Wattana, Bangkok 10110

 Call center : 02-261-0209

USA

 Add :  Coway USA, Inc.  
4221 Wilshire Blvd. #210, Los Angeles, CA 90010

 Call center. : 213-386-3033

MALAYSIA

 Add:  Coway (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Level 20, Ilham Tower,No. 8, Jalan Binjai, 50450 Kuala 
Lumpur.

 Call center : 1-800-888-111
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 قيود الضمانات الضمنية:
يجب أن يقتصر أي ضمان ضمني فيما يتعلق بقابلية 

التسوق أو مالئمة املنتج لغرض أو استخدام معني على 
 مدة الضمان الصريح اخلطي السابق.

 شروط الضمان:
تتوقف مسؤولية شرآة COWAY القانونية املستمرة 

 مبوجب هذا “الضمان” على الشروط التالية : 
ا( ال يكون العيب أو الضرر بسبب أي مما يلي أو نتيجة 

له : االستخدام غير الصحيح أو الظروف غير املألوفة؛ 
التخزين في مكان غير مناسب أو التعديالت أو اإلصالحات 

غير املصرح بها؛ إساءة االستخدام أو اإلهمال أو احلوادث 
أو التبديل أو الترآيب غير الصحيح، أو أي إجراءات أخرى 

ال تعد خطأ من قبل شرآة COWAY أو الشرآة املصنعة 
للمنتج أو املنتجات التي لم يشملها ضمان الشرآة 

 املصنعة؛
ب( أاّل يتم تبديل “املنتج” أو تعديله أو إصالحه دون 

 موافقة خطية مسبقة من شرآة COWAY ؛
ج( أن يقوم “املالك” بإعالم شرآة COWAY آتابًيا بأي قصور 
في عمل “املنتج” الذي يشمله هذا “الضمان” خالل ثالثني 

 )30( يوًما عقب حدوث هذا اخللل؛
د( أاّل يكون “املالك” قد أساء استخدام “املنتج” أو 

أساء استعماله أو أهمله.

 وثيقة تنازل:
يال يعد عجز شرآة COWAY في أي وقت عن تنفيذ أي من 
البنود أو الشروط املذآورة بهذا الضمان أو االستناد إليها 

 تنازالً منها عن حقوقها املذآورة أدناه.
 احلصول على خدمة الضمان وواجبات املالك:

إذا لم يؤد “املنتج” الغرض املقصود منه، قم بإعالم شرآة 
COWAY أو الوآالة التي تنوب عنها خالل 48 ساعة أو 

خالل يوم العمل التالي بعد اآتشاف أي عيب في 
 ”املنتج“.

يجب أن يخطر ”املالك“ شرآة يجب أن يخطر 
”املالك“ شرآة COWAY آتابًيا خالل مدة ال تزيد عن 

)30( يوًما من اآتشاف العيب أو بعد أن مت اآتشافه 
بعناية شديدة. يتطلب تقدمي الدعاوى مبوجب هذا 

”الضمان“ وجود دليل الشراء اخلاص ”باملالك“.

يجب إستبدال أسالك اإلمداد الّتالفة من قبل الشركة املصّنعة أو وكيل اخلدمات أو 
شخص من قبل شخص مؤّهل لتجّنب اخملاطر.
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COWAY

 Add :  COWAY Co., Ltd. 
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, 
Chungcheongnam-do, 32508 Korea

 Tel. : 041-850-7879

THAILAND

 Add :  Coway (Thailand) Co., Ltd. 
75/104-106 Ocean Tower 2 38th Fl, Soi Sukhumvit 
19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, 
Wattana, Bangkok 10110

 Call center : 02-261-0209

USA

 Add :  Coway USA, Inc.  
4221 Wilshire Blvd. #210, Los Angeles, CA 90010

 Call center. : 213-386-3033

MALAYSIA

 Add:  Coway (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Level 20, Ilham Tower,No. 8, Jalan Binjai, 50450 Kuala 
Lumpur.

 Call center : 1-800-888-111



بطاقة ضمان أو خطاب ضمان
ضمان محدود ملدة عام واحد

جهاز تنقية هواء طراز AP-3008FH يشار إليه باسم )“املنتج”(

 الطراز:
 الرقم التسلسلي:
 اسم املستهلك: 

تاريخ الشراء:
)“املالك”(

 ما يشمله هذا الضمان:
في حالة وجود عيوب تصنيع في “املنتج” تؤدي إلى 

قصور في عمل “املنتج” في االستخدام املقصود 
منه، وبدًءا من تاريخ شراء “املنتج” حتى انقضاء عام 

واحد ووفًقا لالستثناءات والشروط والقيود املذآورة 
 COWAY في هذا الضمان، ال يكون بوسع شرآة

 سوى أن تقوم بإصالح “املنتج” أو استبداله.
وعليه تتخذ شرآة COWAY منفردًة قرارات تصل 

إلى درجة اإلصالح أو االستبدال. مبوجب هذا 
“الضمان” فقط يتوفر التعويض للجزء الذي تظهر 
به العيوب على “املنتج” خالل فترة سريان الضمان. 

ويسري هذا الضمان على “املنتج” املستبدل آما 
يسري على أي “منتج” أصلي آخر ملدة عام وهي فترة 

الضمان على املنتج األصلي. فضالً عن ذلك يسري 
هذا الضمان احملدود فقط على “املنتج” املستخدم 

للتطبيق الذي حددته شرآة COWAY للمنتج، 
واملطبق بالتوافق التام مع املواصفات التي نشرتها 

الشرآة اعتبارًا من تاريخ تقدمي الطلب. في حالة 
استخدام املنتج لغرض آخر بخالف الغرض املقصود 

منه، يتم بيعه آما هو ودون أي ضمانات صريحة 
أو ضمنية، مبا في ذلك قابلية التسويق أو املالئمة 

 لغرض معني.
 ما ال يشمله هذا الضمان:

يضمن لك هذا “الضمان” خلو “املنتج” من عيوب 
الصناعة التي تؤثر على قدرة “املنتج” على العمل 

للغرض املقصود منه؛ وال يعد ذلك ضمانًا بأن 
“املنتج” لن يتطلب أي إصالحات، أو أن هذا الضمان 

يتحمل مسؤوليات أو التزامات أخرى بخالف تلك 
 احملددة في اجلزء السابق.

وال تتحمل شرآة COWAY أي مسؤولية عن أية 
إصابات شخصية أو تلف للملكية من أي نوع، حتى 

إن آان ذلك ناشًئا عن اإلخالل بهذا “الضمان”.

 القيود واالستثناءات:
إلى احلد املسموح وفًقا للقانون املعمول به، تُخلي 
شرآة COWAY مسئوليتها عن أي ضمانات أخرى 

صريحة أو ضمنية بخالف التي مت توفيرها بهذا 
الضمان. إن هذا الضمان يحل محل ويستبعد آافة 
الضمانات األخرى والتعهدات والشروط واإلقرارات، 

صريحة آانت أو ضمنية، شفهية أو خطية أو 
قانونية أو بخالف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، 
أية شروط أو ضمانات ضمنية، وذلك فيما يتعلق 

بقابلية التسويق أو املالئمة لغرض معني ملنتج 
شرآة COWAY. آما ال تطبق بعض الدول أية قيود 

على املدة التي يسري خاللها الضمان الضمني، 
لذا قد ال يتم تطبيق القيود املذآورة أعاله عليك. وال 
تخول شرآة COWAY أية أشخاص مبا فيهم ممثلي 

الشرآة في وضع أي إقرار أو في تقدمي أي ضمان 
أو شرط أو تعهد فيما يتعلق باملنتج بخالف هذا 

الضمان. يعد هذا الضمان احملدود هو التعويض 
الوحيد واالستثنائي لدى املالك ضد شرآة 

COWAY وال تتحمل شرآة COWAY أي مسؤولية 
قانونية نتيجة أي أضرار الحقة أو حتذيرية أو 

خاصة أو عرضية، أو أي ضرر آخر، على سبيل 
املثال ال احلصر، خسارة األرباح واخلسارة الناجتة 

عن االستخدام. وال يتم إصالح األضرار العرضية أو 
الالحقة أو التحذيرية حتى إذا لم تف املعاجلات أو 
اإلجراءات املتوفرة بهذا الضمان بالغرض املقصود 

منها. فال تطبق بعض الدول استثناءات أو قيود 
على األضرار العرضية أو الالحقة، لذا قد ال يتم 

تطبيق القيود أو االستثناءات املذآورة أعاله. ال 
تتحمل شرآة COWAY    أية مسؤولية عن 

أي أضرار نتيجة اإلهمال أو اإلخالل بالضمان أو 
املسؤولية القانونية احملددة أو أي نظرية قانونية 

أخرى خاصة باملسؤولية القانونية بخالف 
املسؤولية القانونية املذآورة بهذا الضمان.
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املواصفات

جهاز تنقية الهواءاسم املنتج

AP-3008FHالطراز

ر 220 فولت - 240 فولت~ 50 هرتز , 60 هرتزاجلهد الكهربي املقدَّ

طور أحاديالطور

106 واطاستهالك الطاقة

جتميع الغبار ميكانيكًيا )باستخدام املرشح HEPA(طريقة جتميع الغبار

إيقاف التزويد بالطاقة عند فتح الباب أو إغالقه.أجهزة األمان

داخل املبانيمكان التركيب

600 مم )عرض( × 420 مم )عمق( × 956 مم )ارتفاع(األبعاد

25 كجمالوزن

تخضع هذه املواصفات إلى تغييرات بسيطة من أجل حتسني أداء املنتج. 	



استكشاف األخطاء وإصالحها
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اإلجراءات التي يجب اتخاذهاإجراء الفحصاألعراض

الهواء ال يتدفق.

هل مت توصيل سلك الكهرباء؟	 
قم بتوصيل سلك الكهرباء مبأخذ كهرباء بقدرة 220 فولت - 240 

فولت بتردد 50 هرتز، 60 هرتز.

اضغط على الزر “تشغيل” ثم حدد الوظيفة.هل مت إيقاف تشغيل شاشة بالكامل؟	 

استخدم جهاز تنقية الهواء بعد عودة التيار الكهربي مرة أخرى.هل يوجد عطل بالكهرباء؟	 

أغلق الغطاء األمامي جيًدا.هل الغطاء األمامي مغلق؟	 

استخدم جهاز تنقية الهواء بعد إيقاف التشغيل والتشغيل.هل ريشة توزيع الهواء في موضعه الصحيح؟	 

سرعة تدفق الهواء 
ال تتغير.

ميكن حتديد سرعة تدفق الهواء في الوضع اليدوي فقط )قياسي(.هل مؤشر الوضع “تلقائي” قيد التشغيل؟	 

ال ميكن حتديد سرعة تدفق الهواء في الوضع “صامت” )قياسي(.هل الغرفة مظلمة؟	 

تدفق الهواء 
منخفض بشكل 

كبير.
هل مت جتاوز وقت تنظيف املرشح واستبداله؟	 

حتقق من نظافة املرشح ودورات االستبدال ثم قم بتنظيف املرشح 
)املرشحات( أو استبدلها إذا لزم األمر.

لم يتغير مستوى 
التلوث.

نظف مستشعر التلوث )راجع صفحة 12(هل مستشعر التلوث مسدود بالغبار؟	 

هل ما زال مستوى التلوث يشير إلى مستوى 	 
عاٍل؟

عني حساسية مستشعر التلوث إلى “غير حساس” أو “متوسط” 
)راجع صفحة 11(.

هل ما زال مستوى التلوث يشير إلى مستوى 	 
منخفض؟

عني حساسية مستشعر التلوث إلى “حساس” أو “متوسط” )راجع 
صفحة 11(.

توجد رائحة كريهة 
صادرة من مأخذ 

الكهرباء.
هل مت جتاوز وقت تنظيف املرشح واستبداله؟	 

حتقق من نظافة املرشح ودورات االستبدال ثم قم بتنظيف املرشح 
)املرشحات( أو استبدلها إذا لزم األمر.

مؤشر مستوى 
التلوث يصدر 

وميًضا.
اتصل بأحد مراكز اخلدمة أو اتصل “مبركز اخلدمة” اخلاص بنا.	 

عند اكتشاف 
مشاكل فنية 

أخرى.
حتقق من األعراض وقم بفصل الكهرباء عن املنتج ثم اتصل بأحد مراكز اخلدمة أو اتصل “مبركز اخلدمة” اخلاص بنا.	 

قد يعمل جهاز تنقية الهواء بشكل غير سليم بسبب وجود مشكلة بسيطة أو بسبب أن املستخدم ال يعرف كيفية استخدام املنتج وليس 
بسبب عطل باملنتج. في هذه احلالة، ميكن حل املشاكل بسهولة ودون مساعدة “مركز اخلدمة” من خالل مراجعة العناصر التالية. في حالة 

استمرار املشكلة، الرجاء االتصال “مبركز اخلدمة” اخلاص بنا.
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استبدال املرشح

دورة تنظيف املرشحات واستبدالها

التنظيف / االستبدال دورة تنظيف املرشحات واستبدالها املرشح

التنظيف والغسيل من أسبوعني إلى 4 أسابيع املرشح األمامي

االستبدال كل أربعة أشهر
 مرشح القماش غير املنسوج/املرشح

اخملصص

االستبدال كل 12 أشهر  HEPA مرشح إزالة الرائح/مرشح

تعتمد عمر اخلدمة على االستخدام طوال 24 ساعة في الوضع “تلقائي”.

يوصي باستبدال املرشح وقد يختلف وفًقا لبيئة التشغيل.
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- استبدل املرشحات بالرجوع إلى “كيفية تركيب املرشح” بالصفحة 9.

- تأكد من أن جانبي املرشح “األماميان” في االجتاه الصحيح.

- للحفاظ على األداء املثالي للمنتج، استخدم مرشحات Coway األصلية.

- قم دائًما بفصل الطاقة عن الوحدة قبل استبدال املرشحات.

تلميحات

استبدال املرشح

1.     افتح الغطاء األمامي، افصل غالف املرشح األول عن املنتج، وقم بإزالة املرشح “اخملصص” عن غالف املرشح.
        ∗ مرشح “القماش غير املنسوج” مركب باجلانب األمامي للمرشح اخملصص.

1.     افتح الغطاء األمامي، وافصل غالف املرشح األول عن املنتج. فك البراغي العلوية والسفلية من غالف املرشح الثاني ثم اسحبه إلى األمام 
        لفصله عن املنتج.

2.     افصل غطاء املرشح األول عن املنتج بسحبه مع الضغط على املزالجني من اجلانبني. أعد تركيب غالف املرشح واملنتج، أغلق الغطاء األمامي، 
        ثم أغلق القفل.

2.     قم بإزالة الغالف البالستيكي عن املرشح “اخملصص” اجلديد 
        وركب املرشح داخل غالف املرشح حتى يكون مرشح  
        “القماش غير املنسوج” مواجًها للجهة األمامية. أعد 

        تركيب غالف املرشح مع املنتج، أغلق الغطاء األمامي، ثم 
        أغلق القفل.

استبدال مرشح القماش غير املنسوج / املرشح اخملصص )كل أربعة شهور(

استبدال مرشح إزالة الروائح / مرشح HEPA )كل 12 شهر(
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طريقة التنظيف

1.     قم بتدوير القفل من أسفل املنتج في اجتاه عكس عقارب 
        الساعة باستخدام عملة معدنية أو مفك ذي رأس

        مسطح، اسحب الغطاء األمامي لألمام ثم ارفع الغطاء 
        ألعلى لفصله.

        ∗ كن على حذر حتى ال يتسرب غبار داخل جهاز تنقية

           الهواء.

2.     افصل غطاء املرشح األول عن املنتج بسحبه مع الضغط على املزالجني من اجلانبني.

3.     افصل املرشح األمامي بسحبه إلى اليمني.
        ∗ ملنع تسرب الغبار إلى املرشح، قم بإزالة املرشح بحرص.

4.     نظف املرشح األمامي باستخدام مكنسة الكهربائية أو باملاء حسب مستوى االتساخ.

5.     عندما يجف البلل بأكمله، ركب املرشح األمامي بدفعه داخل املنتج كلًيا.
        ∗ ركب الغطاء األمامي داخل املنتج.

- قم دائًما بفصل الطاقة عن الوحدة قبل تنظيف املرشحات.

- ُصمم املرشح األمامي إلعادة استخدامه بعد إزالة الغبار أو تنظيفه باملاء.

- في حالة عدم تنظيف املرشح األمامي لفترة طويلة، قد يتدهور أداء املنتج.

- قد ال ميكن إعادة استخدام مرشحات القماش غير املنسوج واخملصص وإزالة الرائحة و HEPA حتى بعد تنظيفها.

- ال تنظفها باملاء مطلًقا.

تلميحات

تنظيف املرشح األمامي )من أسبوعني إلى 4 أسابيع(
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طريقة التنظيف

- افصل الطاقة عن الوحدة دائًما قبل تنظيفها.

- ال تستخدم املنظفات التي حتتوي على مذيبات عضوية )مذيب أو سائل ُمرِقق، إلخ( أو مبيضات أو كلور أو مواد كاشطة.

- ال تضع الوحدة داخل املاء أو ترش املاء عليها.
تلميحات

تنظيف مدخل الهواء ومخرجه )كل شهرين(

تنظيف مستشعر التلوث )كل شهرين(

تنظيف الغطاء األمامي

تنظيف الوحدة

▶
 

▶
 

▶  

▶
  

▶
 

▶
  

نظف مدخل الهواء ومخرجه باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.
∗ كن على حذر حتى ال يتسرب غبار داخل جهاز تنقية الهواء.

قم بفصل الغطاء األمامي من الوحدة وإزالة الغبار امللتصق بالسطح باستخدام قطعة قماش ناعمة 
أو فرشاة. استخدم قطعة قماش مبللة إذا كان التلوث كبيرًا. )ولكن، ال تستخدم املواد الكاشطة.(

استخدم قطة قماش جافة وناعمة لتنظيف جسم املنتج. استخدم قطعة قماش مبللة إذا كان 
التلوث كبيرًا. )ولكن، ال تستخدم املواد الكاشطة.(

1.     نظف مدخل الهواء ومخرجه اخلاص مبستشعر التلوث باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة 
        كهربائية.

        ∗ كن على حذر حتى ال يتسرب غبار داخل جهاز تنقية الهواء.

مخرج الهواء

مخرج الغبارمخرج الهواء

مدخل الهواء

مدخل الغبار مدخل الهواء

2.     افتح غطاء مستشعر التلوث املوجود على اجلانب 
        األمين من املنتج. استخدم قطعة قطن مبللة ونظف 

        العدسات ومدخل الغبار ومخرج الغبار. استخدم 
        قطعة قطن جافة إلزالة أي بلل متبٍق.

        ∗ في حالة عدم إجراء التنظيف بشكل منتظم، 

           يتدهور أداء مستشعر التلوث.
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في حالة شحن املنتج، يتم تعيني مستشعر التلوث على مستوى احلساسية القياسي. في حالة استمرار مستوى التلوث على 
أعلى مستوى بعد ساعتني من التشغيل أو استمراره على أقل مستوى ملدة تزيد على ساعة عندما ال يكون الهواء نظيًفا، ميكن 

للمستخدمني ضبط حساسية املستشعر.

1.   عندما يكون جهاز تنقية الهواء قيد التشغيل، اضغط باستمرار على الزرين تسريع “تدفق الهواء” 
      و”األوضاع” في نفس الوقت ملدة ثانيتني أو أكثر.

2.   يومض مؤشر تسريع “تدفق الهواء” لفترة تقدر بـ 0.5 ثانية تقريًبا.

3.   اضبط حساسية املستشعر بالضغط على الزر تسريع “تدفق الهواء”. تتمثل حساسية املستشعر 
      في إضاءة مؤشر تسريع تدفق الهواء.

4.   عند الضغط باستمرار على الزرين تسريع “تدفق الهواء” و”األوضاع” ملدة ثانيتني أو أكثر، يتحول 
      النظام إلى وضع التشغيل القياسي مع حفظ إعداد احلساسية.

      ∗ في حالة عدم الضغط على أي زار ملدة 10 ثواٍن، يتم حفظ احلساسية احلالية تلقائًيا.

اخلطوة 3 اخلطوة 2 اخلطوة 1

غير حساس عادي حساس

ضبط مستشعر اجلسيمات الدقيقة
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عند الضغط على الزر “توزيع الهواء”، يتغير اجتاه تدفق الهواء نتيجة 
لتحرك ريشة توزيع الهواء لألمام واخللف. لتثبيت ريشة توزيع الهواء، 

اضغط على الزر “توزيع الهواء” مرة أخرى.

∗ عند تشغيل الوظيفة “توزيع الهواء”، يتم تشغيل مؤشر “توزيع 
    هواء” املوجود على لوحة التحكم.

∗ يتم إيقاف تشغيل الوظيفة “توزيع الهواء” تلقائًيا بعد تنشيطها 
    بـ 6 ساعات.

عندما يحني الظالم وعند تشغيل جهاز تنقية الهواء في الوضع 
“تلقائي” أو “توفير الطاقة A3”، ينتقل اجلهاز إلى الوضع “صامت” 
بسرعة تدفق هواء منخفضة، وصوت منخفض واستهالك طاقة 

منخفض. 
وعندما تضيء األجواء مرة أخرى، ينتقل الوضع “صامت” إلى الوضع 

“تلقائي” أو “توفير الطاقة A3” مرة أخرى.

 ∗ عند تشغيل الوضع “توزيع الهواء”، يتم تشغيل مؤشر الوضع

   “صامت” املوجود على لوحة التحكم.

لتشغيل وضع توزيع الهواء

)3A الوضع “صامت” )تلقائي / توفير الطاقة

ام
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كيفية االستخدام

- وصل مقبس الكهرباء مبأخذ الكهرباء قبل تشغيل املنتج.

- عند تشغيل جهاز تنقية الهواء، فهو يعمل في الوضع “تلقائي” تلقائًيا.

         ال تقم بإدخال قلم أو كائن غريب أو ماء داخل مأخذ الكهرباء أو الوحدة.

         قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية أو عطل املنتج.

         عند حتريك املنتج، حركه باستخدام العجالت ماسًكا مبقبضيه.

شغل املنتج بالضغط على الزر “تشغيل” وحدد سرعة تدفق 
الهواء بالضغط على الزر سرعة “تدفق الهواء”. اخلطوة 1 ← 

اخلطوة 2 ← اخلطوة 3 ← اخلطوة 4 ← التربو

∗ في حالة الضغط على الزر سرعة “تدفق الهواء” أثناء وضع التشغيل  
    )“تلقائي” / “إزالة الرائحة” / “صامت” / “توفير الطاقة 3A”(، يتم تشغيل 

    الوحدة مباشرة في وضع يدوي.

شغل املنتج بالضغط على الزر “تشغيل” وحدد وضع بالضغط 
على الزر “األوضاع”. “تلقائي” ← “إزالة الرائحة” ←“صامت” ← 

”3A توفير الطاقة“

الوضع “تلقائي”
التحكم تلقائًيا في سرعة تدفق الهواء )اخلطوة 1، 2، 3، 4( وفًقا ملستوى تلوث الهواء الذي مت اكتشافه عن طريق مستشعر الغبار ومستشعر 

الرائحة لتنقية الهواء بطريقة أكثر فاعلية. يُعد وضع التشغيل هذا مناسًبا للمستخدمني العاديني.

الوضع “إزالة الرائحة”
زيادة حساسية مستشعر الرائحة بنسبة 50 %. يتحكم في سرعة تدفق الهواء وفًقا ملستوى التلوث األعلى مقارنة باملستويات التي يتم كشفها 

بواسطة مستشعر الغبار ومستشعر الرائحة لتنقية الهواء بطريقة أكثر فاعلية.

الوضع “صامت”
خفض سرعة تدفق الهواء أقل من اخلطوة 1 للحصول على جو هادئ ولطيف.

”3A الوضع “توفير الطاقة
عند استمرار مستوى التلوث في املستوى األول ملدة 10 دقائق، يقوم املنتج بالتبديل إلى وضع توفير الطاقة 3A. ويتم إلغاء وضع توفير الطاقة 3A في 
حالة ارتفاع مستوي التلوث إلى املستوى الثاني أو األعلى. وعند استمرار وضع توفير الطاقة 3A ملدة 30 دقيقة متتالية، يتم إلغاء وضع توفير الطاقة 

3A مؤقًتا ويتم تعيني سرعة تدفق الهواء إلى اخلطوة 1 لتوزيع الهواء احمليط. وعندما يعمل املنتج في وضع توفير الطاقة 3A، يتم إيقاف تشغيل 
.3A كافة املؤشرات باستثناء مؤشر الوضع

مستوى 
التلوث 4

مستوى 
التلوث 3

مستوى 
التلوث 2

مستوى 
التلوث 1

وضع توفير 
الطاقة

اخلطوة 4 اخلطوة 3 اخلطوة 2 اخلطوة 1 تتوقف املروحة
سرعة تدفق 

الهواء

تلميحات

تشغيل الوضع اليدوي

لتحديد الوضع التلقائي
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التجهيزات الالزمة

1.   فت1.ح الغطاء األمامي.

      قم بتدوير القفل من اجلزء السفلي للمنتج في اجتاه  
      عكس عقارب الساعة مع الضغط عليه باستخدام عملة 
      معدنية أو مفك ذي رأس مسطح، اسحب الغطاء األمامي 

      لألمام ثم ارفع الغطاء ألعلى لفصله.

2.   إزالة غطاء املرشح.

      افصل غطاء املرشح أوالً عن املنتج بالضغط على املزالجني 
      في كل من اجلانبني واسحب املرشح لألمام.

      افصل غطاء املرشح الثاني عن املنتج بسحبه لألمام بعد 
      فك البراغي العلوية والسفلية.

4.   ركب أغلفة املرشحات داخل املنتج وإغالق الغطاء األمامي.

      ∗ بعد تركيب غالف املرشح الثاني، تأكد من ربط البراغي العلوية والسفلية بإحكام.

      ∗ بعد إغالق الغطاء األمامي، أغلق القفل من اجلزء السفلي للمنتج بتدويره في اجتاه عقارب الساعة مع الضغط عليه.

3.   قم بإزالة الغالف البالستيكي عن “املرشح اخملصص”  
      ومرشح “إزالة الرائحة” ومرشح “HEPA” وقم 

      بإدخالهم في غالف املرشح بهذا الترتيب.

اجلزء 
األمامي

اجلزء 
األمامي

اجلزء 
األمامي

كيفية تركيب املرشح

- تأكد من إزالة كافة األغلفة البالستيكية للمرشح قبل تركيب املرشحات.

- حدد طراز املنتج وفًقا ملتطلباتك.

- استخدم املنتج داخل غرفة واحدة فقط.

- في أوقات عدم استخدام الوحدة، قم بإزالة مقبس الكهرباء من مأخذ الكهرباء.

- حتقق من اجلزء األمامي للمرشح عند تركيبه.

∗ ترتيب املرشحات: “املرشح األمامي” ← “مرشح القماش غير املنسوج” ← املرشح اخملصص ← مرشح إزالة الرائحة 
HEPA مرشح ←

تلميحات
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2. مرشح قماش غير منسوج 1. املرشح األمامي

5. مرشح 4HEPA. مرشح إزالة الروائح

املرشح األمامي

يقوم بإزالة العوالق من الغبار والتراب والشعر والوبر وغير ذلك.

)معالج مبادة مضادة للجراثيم(

مرشح قماش غير منسوج

يقوم مرشح “القماش غير املنسوج” بإزالة الغبار والشعر ويحمي “املرشح اخملصص” و”مرشح إزالة الرائحة” فهو يقع أمام “املرشح 

اخملصص”.

املرشح اخملصص

ميكن للعمالء حتديد أحد أنواع املرشح اخملصص الثالثة على حسب رغباتهم: املرشح املضاد للبكتيريا ومرشح األوزون ومرشح إزالة الزيت 

املتطاير.

مرشح إزالة الروائح

تعمل جزيئات الكربون النشطة ملرشح “إزالة الرائحة” على إزالة روائح الطعام والروائح املنزلية الكريهة.

HEPA مرشح

يقوم مرشح HEPA املركب ذو األداء العالي بإزالة الغبار الدقيق ودخان السجائر بطريقٍة فعالة، بينما تقوم الوظائف املضادة للجراثيم 

والفطريات التي تتمتع بها املواد العضوية املضادة للجراثيم بالتخلص من اجلراثيم واألتربة.

عملية تنقية الهواء

نظام تنقية الهواء

3. املرشح اخملصص
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شاشة عرض سرعة تدفق الهواء استبدال املرشح

عندما يحتاج املرشح إلى االستبدال بعد 
الشهر الرابع.

عندما يحتاج املرشح إلى االستبدال بعد 
12 شهر.

2 3 4 5 6

1

مستشعر الرائحة

مستشعر الضوء

يكتشف مستشعر الضوء الضوء احمليط ويقوم بتشغيل جهاز تنقية الهواء في الوضع “صامت” أثناء الليل. وهذا ينطبق على كل من 
”3A”الوضع “تلقائي” و

1

زر “تسريع تدفق الهواء”

استخدم هذا الزر لتحديد سرعة تدفق الهواء.
 كلما قمت بالضغط على زر تسريع “تدفق الهواء”، تتغير سرعة تدفق الهواء وفقاً للترتيب التالي: اخلطوة 1 ← اخلطوة 2 ← اخلطوة 3 ← 

اخلطوة 4 ← التربو.

2

زر “األوضاع”

استخدم هذا الزر لتحديد وضع التشغيل.
”3A كلما قمت بالضغط على الزر “األوضاع”، يتغير وضع التشغيل وفقاً للترتيب التالي: “تلقائي” ← “إزالة الرائحة” ← “صامت” ← “توفير الطاقة

3

زر “توزيع الهواء”

استخدم هذا الزر لتنشيط وظيفة توزيع الهواء أو تعطيلها.
تقوم وظيفة توزيع الهواء بتحريك ريشة توزيع الهواء من مخرج الهواء األمامي إلى األمام واخللف كي يتغير اجتاه الهواء.

4

زر “إعادة تعيني املرشح”

عند تشغيل مؤشر دورة استبدال املرشح، اضغط باستمرار على زر إعادة التعيني ملدة ثانيتني تقريًبا كي يتم تشغيل املؤشر املتطابق 
للمرشح لدورة االستبدال.

5

الزر “تشغيل”

استخدم هذا الزر لتشغيل جهاز تنقية الهواء أو إيقاف تشغيله.

6

∗ اضغط باستمرار على الزر “استبدال املرشح” ملدة ثانيتني بعد استبدال املرشح إلعادة تعيني مؤقت دورة استبدال املرشح.

جزء اإلشارة

زاء
ج

األ
اء 

سم
أ



أسماء األجزاء

ريشة توزيع الهواء1شاشة العرض1

مخرج الهواء2األزرار2

مستشعر 3
الرائحة

شعاع دعم 3
املنتج

مستشعر4
الغبار

املِسبكة4

املقبض5
سلك الكهرباء5

الغطاء األمامي6

مدخل الهواء7

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

1

2

3

4
5

6

7

 مؤشر تنقية الهواء

يعرض مستوى تلوث الهواء الداخلي املُقاس بواسطة مستشعر الغبار ومستشعر الرائحة في زمن حقيقي. 
يتغير اللون وفًقا ملستوى التلوث. 

)أزرق → أرجواني فاحت → أرجواني غامق → أحمر(

1

مؤشر السرعة

كلما قمت بالضغط على زر تسريع “تدفق الهواء”، يتغير املؤشر وفقاً للترتيب التالي: 
اخلطوة 1 ← اخلطوة 2 ← اخلطوة 3 ← اخلطوة 4 ← التربو.

في األوضاع “تلقائي” و”إزالة الروائح” وتوفير الطاقة 3A”، يتم التحكم في سرعة تدفق الهواء تلقائًيا بواسطة مستوى تلوث الهواء.

2

أوضاع املؤشر

يشير املؤشر إلى وضع التشغيل احملدد الذي يكون قيد التشغيل.
في الوضع “يدوي” يتم إيقاف تشغيل كافة أوضاع املؤشر.

3

مؤشر توزيع الهواء

عند حتديد وظيفة “توزيع الهواء”، يتم تشغيل املؤشر.
∗ وظيفة توزيع الهواء: هي وظيفة تقوم بتوزيع الهواء النقي بانتظام داخل الغرفة لتقليل كثافة التلوث في وقت قصير.

4

مؤشر استبدال املرشح

عند بلوغ دورة استبدال املرشح، يتم تشغيل املؤشر.

5

اجلزء األمامي / اجلزء اخللفي

جزء التشغيل
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 حتذير :   قد يتسبب عدم اتباع االحتياطات املوجودة أدناه في إصابات 
جسدية خطيرة أو تلف املنتج.

ال تضع أصابعك أو أية أجسام غريبة في مدخل الهواء أو مخرجه.	 
ال تّدع األطفال يتشبثون باملنتج أو يصعدون فوقه.	 
عند إزالة الغطاء األمامي، كن على حذر بأال يلمس جسمك أو أي كائن 	 

اجلزء العلوي من املنتج.
ميكن أن يستخدم األطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام فما فوق هذا اجلهاز.	 
ال يوصى باستخدام هذا اجلهاز من قبل األشخاص ذوي القدرات اجلسدية 	 

أو احلسية أو العقلية املنخفضة أو األشخاص الذين يفتقرون إلى اخلبرة 
واملعرفة )مبا في ذلك األطفال(، إال بإذا قام الشخص املسؤول عن سالمتهم 

باإلشراف عليهم أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز.

 تنبيه :   قد يتسبب عدم اتباع االحتياطات املوجودة أدناه في إصابات 
جسدية طفيفة أو تلف املنتج.

ال تقم بتركيب املنتج على سطح مائل.	 
ال تدفع املنتج بقوة أو تصدمه.	 
أثناء استخدام املنتج، حافظ على مسافة 20 سم على األقل بينه وبني 	 

اجلدران أو األجسام اجملاورة ومسافة تتراوح ما بني 30 إلى 60 سم فوق 
املنتج.

قم بتركيب املنتج مع مراعاة عدم وجود أية حواجز تعوق دوران الهواء 	 
حول املنتج.

ركب جهاز تنقية الهواء بعيًدا عن أجهزة اإلضاءة الصناعية القوية أو 	 
ضوء الشمس املباشر.

قم بتركيب جهاز تنقية الهواء على مسافة 2 متر بعيًدا عن األجهزة 	 
اإللكترونية، مثل التلفزيون.

ال تركب جهاز تنقية الهواء في مكاٍن يتعرض لضوء الشمس املباشر.	 
استبدل املرشحات وفًقا لدورة استبدال املرشحات.	 
قم بتنظيف املرشح األمامي بانتظام وجتفيفه متاًما قبل االستخدام.	 



معلومات األمان

 خطر :   قد يتسبب عدم اتباع االحتياطات املوجودة أدناه في إصابات 
خطيرة أو حتى الوفاة.

ال تستخدم املنتج في املناطق التي تُستخدم الغازات القابلة لالشتعال 	 
أو املواد القابلة لالحتراق أو تخزن بها.

ال تقم بإدخال مواد حادة مثل املثقاب داخل مستشعر التلوث.	 
في حالة صدور صوت غير مألوف أو رائحة غريبة من املنتج، قم فورًا 	 

بفصل الطاقة من مأخذ الكهرباء واتصل مبركز الصيانة اخلاص بنا.
ال تضع املنتج مطلًقا في املاء.	 
ال تقم برش أية مواد قابلة لالشتعال مثل املبيدات احلشرية أو العطور 	 

بالقرب من مدخل الهواء.
ال تقم بتفكيك املنتج أو إصالحه أو تعديله على هواك.	 
ال تضع أي حاويات بها مياه أو دواء أو طعام أو أشياء معدنية أو أي مواد 	 

قابلة لالشتعال فوق املنتج.
افصل الكهرباء عن اجلهاز قبل تنظيفه.	 
نظف املنتج برش املاء مباشرة وال تقم بتنظيفه باستخدام بنزين أو 	 

سائل طيار.ال
استخدم املنتج للمنزل أو العمل وفًقا لنوع الطراز.	 
ال تستخدم جهاز تنقية الهواء في مصنع أو بيئة صناعية فقد تكون 	 

زيوت املعدات متطايرة في الهواء.
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 خطر :   قد يتسبب عدم اتباع االحتياطات املوجودة أدناه في إصابات 
خطيرة أو حتى الوفاة.

يُحظر استخدام مقبس الكهرباء التالف أو مأخذ الكهرباء املفكوك.	 
الرجاء التأكد من توصيل مقبس الكهرباء مبأخذ كهرباء أرضي مخصص 	 

يعطي جهًدا كهربًيا 220 فولت - 240 فولت بتردد 50 هرتز، 60 هرتز.
ال حترك املنتج عن طريق سحبه من سلك الكهرباء فقط.	 
ال تلمس مقبس الكهرباء بأيٍد مبللة.	 
ال تقم بثني سلك الكهرباء بقوة أو وضعه حتت شيء ثقيل حتى ال 	 

يتعرض للتلف أو التشوه.
ال تقم بتوصيل مقبس الطاقة وسحبه بشكل متكرر.	 
إذا كان مأخذ الكهرباء مبتالً، فقم بفصل الكهرباء عن املنتج بحرص 	 

واترك مأخذ الكهرباء يجف متاًما قبل أن تستخدمه في املرة التالية.
تأكد من فصل الكهرباء عن املنتج قبل إصالحه أو فحصه أو استبدال 	 

أحد أجزائه.
قم بإزالة أية أتربة أو مياه من على مقبس الكهرباء.  	 
ال تقم بتوصيل اجلهاز مبأخذ كهرباء أو لوحة طاقة تُستخدم لتوصيل 	 

عدة أجهزة أخرى. استخدم مأخذ كهرباء مخصًصا لهذا املنتج.
افصل الطاقة عن اجلهاز في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.	 
ال حتاول إصالح سلك الكهرباء أو تعديله بنفسك.	 
في حالة تلف سلك الكهرباء، ال تقم بتبديل السلك بنفسك. ولكن 	 

اتصل مبركز خدمة الستبداله بسلك آخر.
ال تقم بتركيب املنتج بالقرب من جهاز تدفئة.	 
ال تقم بتركيب املنتج في مواقع معرضة للرطوبة أو املاء )ماء املطر(.	 

تتعلق املعلومات التالية باحتياطات األمان اخلاصة باملستخدم التي يجب مراعاتها جيًدا.
فالهدف من ورائها ضمان توفير األمان للمستخدم ومنع حدوث أي تلف باملنتج.

يُرجى قراءة االحتياطات بعناية واستخدام املنتج بطريقة صحيحة.



احملتويات

امليزات

أداء تنقية هواء ممتاز

يُستخدم مرشح HEPA املعالج مبواد عضوية مضادة للجراثيم والذي يتميز بتأثير قوي مضاد للبكتريا واألتربة للتخلص 

من اجلزيئات الداخلية الدقيقة واجلراثيم املتعلقة بالهواء. مت تطوير نظام مرشح الوحدة إلزالة امللوثات الداخلية بسرعة 

وفاعلية.

مرشح مخصص

مت تطوير نظام مرشح مخصص حتى يستطيع العمالء حتديد أحد أنواع املرشحات الثالثة: املرشح املضاد للبكتيريا 

ومرشح األوزون ومرشح إزالة الزيت املتطاير.

4 خطوات لتنقية الغبار تلقائًيا ومستشعرات للرائحة

تقوم مجسات الغبار والروائح بالتحقق من جودة الهواء الداخلي في الوقت حقيقي لتمكني التحكم في سرعة تدفق 

الهواء وفًقا ملستوى تلوث الهواء عند حتديد الوضع “تلقائي” لزيادة النقاء مع خفض استهالك الطاقة.

أوضاع تشغيل متعددة

يتم توفير أوضاع إزالة الروائح التالية املناسبة والتي تقدم أداء إزالة روائح محسن: يعمل الوضع “تلقائي” على اكتشاف 

مستويات تلوث الرائحة والغبار بشكل تلقائي، بينما يعمل وضع توفير الطاقة “3A” على خفض استهالك الطاقة كما 

يعمل وضع “توزيع الهواء” على توزيع الهواء في ثالثة اجتاهات.
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