
دفترچه راهنماي فارسی
OZ-602مدل دستگاه :
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    با سپاس و تبریک فراوان که محصــــوالت اوزون را جهت استفاده انتخاب نموده اید. لطفاً 

جهت آشنایی بیشــتر با محصــول خریداري شده خود، این دفترچه را مطالعه نموده و جهت 

اسـتفاده آتی نگهداري نمائید. در صـورت مفقود شـدن دفترچه می توانید آن را از وب سـایت 

شرکت اوزون دانلود نمائید.

     

        

   لطفاً جهت کسـب یک تجربه خوب در استفاده از محصـوالت اوزون نمایندگی مجاز منطقه 

خود را شناسائی نمائید و جهت بهره مندي از جوایز ویژه باشگاه مشتریان صفحه اینستاگرام ما 

را دنبال نمائید.

درباره این دفترچه
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ایمنی

ی
ایمن

  براي جلوگیري از بروز خسارت به مصرف کننده و دستگاه، به نکات زیر توجه نمائید.   

این دستگاه براي ولتاژ برق 220 ولت طراحی شده است. Ÿ

دستگاه هایی که شامل آداپتور می باشند می بایســــت الزاماً با آداپتور اصلی بکار گرفته  Ÿ

شوند. 

قبل از روشن کردن دستگاه جهت جلوگیري از خطر آتش سوزي از سالم بودن اتصــاالت  Ÿ

برق و دوشاخه هاي موجود در مسیر اطمینان حاصل نمائید.

Ÿ هرگز با دستان مرطوب به اتصاالت برقی دست نزنید.

در صورت عدم استفاده طوالنی از دستگاه،آن را از برق جدا نمائید. Ÿ

از قرار دادن دستگاه در معرض حرارت، آب، آتش و رطوبت جداً خودداري نمائید. Ÿ

ازمسدود نمودن دهانه هاي ورودي و خروجی دستگاه خودداري نمائید. Ÿ

از ریختن هر گونه خاك و زباله در نزدیکی دهانه ورودي و خروجی دسـتگاه جداًخودداري  Ÿ

نمائید.

از روشن کردن دستگاه بدون فیلتر خودداري نمائید. Ÿ

قبل از تعویض فیلتر دستگاه را از برق جدا نمائید. Ÿ

از اسپري نمودن عطر و ادکلن و یا مواد پاك کننده به فیلتر ها خودداري نمائید. Ÿ

این دستگاه شامل دوسـال گارانتی و ده سـال خدمات می باشـد.(جهت بهره مندي از این  Ÿ

خدمات حتماً قسمت " گارانتی" این دفترچه را مطالعه نمائید.)

از باز کردن دستگاه و تعمیر بدون هماهنگی با شرکت خودداري نمائید. Ÿ

کیسـه ها و ضربه گیرهاي بسـته بندي را هنگام باز کردن دستگاه از دسترس کودکان دور  Ÿ

نگه دارید.

در صورت بروز خرابی لطفاً با مرکز خدمات شرکت اوزون تماس حاصل فرمائید. Ÿ

.
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OZ-602 دستگاه تصفیه هوا
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        این دستگاه یک دستگاه تصفیه هواي حرفه اي با مراحل متعدد و مختلف تصـفیه جهت 

زدودن گردو غبار، آالینده ها و بوي نامطبوع می باشد که با پاك کردن مواد آلرژي زا و باکتریها 

و همچنین تولید یون منفی کیفیت هواي مصرفی منزل شما را به بهترین کیفیت افزایش داده 

و میزان آالینده ها را تا 9 / 99 % کاهش می دهد و کاربرد بسیار وسیعی در بیمارستانها،منازل، 

محل کار  و براي افرادي که کیفیت هواي تنفسی بهتري نیاز دارند را دارا می باشد. شایان ذکر 

است این دستگاه بر اساس استاندارد جهت تصفیه هواي محیط به میزان 5 بار تصفیه کامل در 

ساعت و جهت بکارگیري در فضاي 30 الی 78 متر مربع طراحی شده است. 
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طراحی شکیل و زیبا، عمودي شکل جهت اشغال کمتر فضا Ÿ

صفحه نمایش و کنترل بسیار ساده و گویا جهت استفاده کاربر Ÿ

تولید یون منفی آنیون، جهت ایجاد نشاط و تازگی به هواي محیط Ÿ

داراي نمایشگر  pm2.5 جهت نشان دادن دقیق ذرات زیر 2/5 میکرون  Ÿ

با صدایی کمتر از 26 دسیبل حتی کمتر از صداي محیط Ÿ

استفاده از ABS درساختار جهت مقاومت در مقابل تغییر رنگ ، آلودگی و باکتري  Ÿ

داراي تایمر جهت خاموش شدن دستگاه Ÿ

داراي تنظیمات حالت خواب جهت تنظیم صداي کمتر و ایجاد فضاي مناسب خواب  Ÿ

راحت

داراي فیلترهایی با کیفیت باال و بسیار حرفه اي با کارآیی موثر Ÿ

فیلترها:

1-   فیلتر اولیه: تنها فیلتر قابل شستشـو می باشد و جهت جذب ذرات ریز و درشت از قبیل 

گرد و خاك ، ذرات معلق و ...نقش مهمی را ایفا می نماید.

2-   فیلتر ضـــد آلرژي و فرمالدئید: براي فیلتر کردن ذرات آلودگی با مقیاس 5 الی 10 

میکرون، مانند غبار ، قارچ، هاگ و ذراتی که باعث عکس العمل آلرژیک توســـــــط بدن 

میشود، استفاده  می گردد.با این عمل، همزمان، تنفس ساده تر شده و دستگاه تنفسی در 

شرایط بدون التهاب به کار خود ادامه می دهد. 

3-   فیلتر HEPA : طراحی شده در مقیاس بســیار ریز با تکنولوژي نانو. فیلتر اکتیو هپا براي 

به دام انداختن آلودگیهایـی تا 0/3میکـرون نقش مهمـی را ایفا مــی نماید و مــی تواند تا   

99/9%آنها را از هواي جاري جدا نماید. باکتریها،گرده گلها، گیاهان و کپک از این دســـته 

می باشند.
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خصوصیات

سبز نارنجی قرمز رنگ

خوب متوسط بد  کیفیت درجه هوا

داراي نشانگر رنگ متغیر جهت نشان دادن کیفیت هواي محیط

،



4- فیلتر کـربن فعال( CARBON DEODORIZATION) : وجود کـربن فعال با کیفیت 

مـرغوب به راحتـی گازهاي زیان آور هوا مانند voc و بوهاي نامطبوع را ازبین بـرده و فـرایند 

تصفیه را تکمیل می نماید. 

5- تولید یون منفی: این مرحله با آزاد کردن یون منفی که رشــد باکتریها را کنترل نموده 

باعث ایجاد احساس نشاط و انرژي می گردد.
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فیلتر اولیه

HEPA فیلتر

فیلتر کربن فعال

فیلتر ضد آلرژي و فرمالدئید

١

٢

٣

۴

۵

تولید یون منفی ۵



ساختار

دستگیره

خروجی هوا

پایھ 

کابل اتصال برق

 ورودي هوا

صفحه کنترل
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ON/OFF

Auto

voc
5s

SleepAnion

ON/OFF

voc
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کلید حالت خواب

کلید آنیون

کلید زمان

سرعت دستگاه

کلید حالت اتوماتیک

کلید خاموش/ روشن

پایه

کلید تعویض فیلتر کلید فرمالدئید

VOC

SPEED

`

Timer

کلید 
SPEED



آماده سازي دستگاه جهت استفاده

لطفاً جهت بهره مندي از گارانتی و پشتیبانی خدمات قسـمت “ گارانتی” همین دفترچه  Ÿ
را بدقت مطالعه نمائید.

1- دستگاه را از کارتن خارج نمائید و کیسه ها و محافظ هاي دستگاه را از آن جدا نموده 

و از دسترس اطفال دور نگه دارید. 

2 - پنل روي دستگاه را به طرف خود بکشید و  فیلترها را خارج نموده و آنها را از بسـته بندي 

نایلونی خارج نمائید.

3 - فیلترها را بدقت و به همان ترتیب ابتدایی درون دستگاه قرار دهید.

4- پنل را در جاي خود قرار داده و کابل برق دستگاه را متصل نمائید.

نحوه استفاده:

    
    بعد از فشـردن دکمه ON/OFF نمایشـگر صفحه کنترل روشن میشــود و دستگاه مدت 

زمانی را صرف ارزیابی کیفیت هواي محیط نموده و سپس با اعالم وضعیت فعلی هوا ،کار خود 

را بصورت خودکار شروع می نماید. با فشردن مجدد دکمه ON/OFF دستگاه خاموش میشود 

و تمامی نشانگر ها خاموش میشود.

    هنگام روشن کردن دستگاه و یا به هنگام فشـردن کلید Auto دستگاه به صورت خودکار 

در حالتAuto قرار می گیرد و  سرعت فن دستگاه بصورت هوشمند بر اساس میزان آلودگی 

هواي محیط تنظیم میگردد. بر اساس میزان کیفیت هواي محیط نمایشــــگر نواري کیفیت، 

رنگ مربوطه را نمایش میدهد.    
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      زمانیکه دســتگاه در حال کار اســت با زدن این دکمه به حالت تنظیمات 

دستی دستگاه رفته و با فشردن مجدد آن سرعت فن مورد نظر را انتخاب نموده 

و در این وضعیت حالت انتخاب شده برروي صفحه نمایش نشان داده میشود.

      تذکر: در حالت دســتی ســرعت فن را تا  3درجه مختلف میتوان تنظیم 

نمود.

 sleep       زمانیکه دسـتگاه روشـن اسـت با زدن دکمه  دسـتگاه به حالت 

 sleep زمان خواب تنظیم میشـود در این زمان نمایشـگر  روشن میشـود و  

دستگاه کار خود را  بصـــورت اتوماتیک با توجه به میزان کیفیت هواي محیط  

ادامه  می دهد.

      با فشـــــــردن دکمه Timer زمانی که دستگاه در حالت فعالیت است 

میتوانیم دستگاه را در زمان خاصی تنظیم کنیم تا بطور خودکار خاموش شود. 

با فشــردن دکمهTimer نمایشــگر روي صفحه کنترل روشن شده و تنظیم 

ساعت بصـــورت آنالوگ انجام میگیرد  و حداکثر میتوان تا 8 ساعت را تنظیم 

نمود.

     با روشن کردن دستگاه به صـورت خودکار مولدتولید یون منفی، شـروع به 

کار می نماید و نمایشـگر آن نیز روشن می شود و با فشــار مجدد دکمه آنیون 

نمایشـگر آن نیز خاموش میشـود و دستگاه عمل تولید آنیون در هوا را متوقف 

میکند.

      با فشـردن کلید 5s، دستگاه ذرات ریز موجود در هوا را شناسایی می کند 

و نمایشگر PM2.5 روشن می شود و همچنین این کلید زمان هشدار تعویض 

فیلتر را به صورت خودکار فعال می نماید و بنابر این پس از 3000 سـاعت چراغ 

تعویض فیلتر روشن می شود و هشـــدار خواهد داد که دستگاه شما احتیاج به 

تعویض فیلتر دارد، پس از تعویض فیلتر، مجددا ًکلید 5s را فشار دهید.

     با فشــــــــردن این دکمه عملکرد دستگاه به گونه اي تنظیم می شود تا 

بیشترین میزان فرمالدئید را از بین ببرد.
voc

5s
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نگهداري

قبل از انجام هر گونه تعمیر و یا رسیدگی به فیلترها حتماً کابل اتصال برق را جدا نمائید.

تمیز کردن سنسور تصفیه هوا

لطفاً سنسور تصفیه هوا را هر دو ماه یکبار تمیز نمائید و مطمئن شوید دستگاه به خوبی 

کار می کند. اگر شـــــما در محیط هاي آلوده زندگی میکنید، لطفاً فیلتر را زودتر تمیز 

نمائید.

تذکر: اگر از دسـتگاه در محیط هاي مرطوب اسـتفاده می نمائید، ممکن اسـت بر روي 

سنسورها  بخار گرفته شود، در نتیجه دستگاه به درستی کار ننماید. لطفاً حسـگر را پاك 

نمائید تا مطمئن شوید که دستگاه در شرایط مناسب کار می کند.

ورودي و خروجی دستگاه تصفیه هوا را با برس تمیز نمائید. Ÿ

 

Ÿ  درپوش حفاظتی سنسور را باز نمائید و با کمک یک گوش پاك کن مرطوب جهت 

تمیز کردن سنسور دهانه ورودي و خروجی هوا استفاده نمائید.

از یک گوش پاك کن خشک جهت تمیز کردن و خشک کردن سنسور پشت درپوش  Ÿ

اصلی  استفاده نمائید و سپس درپوش را در جاي خود قرار دهید.
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نگهداري از فیلتر ها:

١- لطفاً فیلتر اولیه دستگاه را هر دو هفته یکبار با آب شسته و قبل از قرار دادن در دستگاه خشـک 
نمائید.

2- زمانی که دستگاه بیش از 3000 ساعت کار کرده باشد، بصــورت پیش فرض چراغ فیلتر روشن 

شده و دستگاه هر نیم ساعت با تولید صداي بوق زمان تعویض فیلترها را هشـدار می دهد. یک روز 

بعد اگر در جهت تعویض فیلتر اقدامی صورت نگیرد دسـتگاه قفل خواهد شـد که در آن صـورت با 

فشردن کلید ON/OFF می توان آن را از حالت قفل خارج نمود.

زمانیکه دستگاه قفل شد :

1- دستگاه را خاموش کنید و از برق جدا نمائید.

2- فیلترها را تعویض نمائید.

3- براي خارج کردن فیلتر مطابق شکل زیر عمل نمائید.
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سواالت متداول
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راهکار عیوب

Ÿ ممکن است دستگاه قفل شده باشد لطفاً فیلترها را 

تعویض کنید و سپس دستگاه را راه اندازي نمائید.  دستگاه شروع به کار نمیکند.

دستگاه روشن نیست.    Ÿ

دستگاه در وضعیت اتوماتیک قرار دارد. Ÿ

بصورت خودکار زمانیکه کیفیت هوا خوب باشد به جهت  Ÿ

جلوگیري از اتالف انرژي دستگاه خاموش میشود.
هوایـی از دهانه خــروجــی هوا خارج

 نمی شود.

ممکن اسـت  فیلترها را در جاي خود قرار نگرفته باشــند،  Ÿ

لطفاً از قرار گرفتن فیلتر ها در جاي خود مطمئن شوید.

ممکن است بر روي سنســـــــور را بخار گرفته باشد،لطفاً   Ÿ

سنسور را پاك نمائید.                                    

از دستگاه در محیطی متناسب با شرایط دسـتگاه اسـتفاده  Ÿ

نشده است.

دستگاه در فضـایی با مسـاحت بیشـتر از ظرفیت خود قرار  Ÿ

گرفته است.

تغییـري در کیفیت هوا طـی کارکــرد 

طوالنی مدت دستگاه رخ نداده است.

فیلتراولیه کثیف است، لطفاً آن را بشوئید. Ÿ

فیلتر از بسته بندي اولیه خود خارج نشده است،مطمئن  Ÿ

شوید که تمام فیلترها از پوشش پالستیکی خارج شده 

باشند. 

جریان هواي خروجی آهسته تر از 

قبل است  و راندمان دستگاه پایین 

است.



سواالت متداول
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راهکار عیوب

Ÿ مطمئن شوید فیلترها را از بسته بندي خارج کرده 

باشید.

دستگاه در زمان کارکرد صداي زیادي 

ایجاد می نماید.

Ÿ مطمئن شوید که کلید ریست فیلتر را پس از 

تعویض فیلتر فشار داده اید

فیلتر تعویض شـــــده اما همچنان کلید 

تعویض فیلتر روشن است.

کیفیت هوا در وضعیت بســــیار خوب است و نیازي به  Ÿ

تصفیه هوا  نیست.

دستگاه متوقف شـده در حالیکه همچنان 

نمایشگر ها و دستگاه روشن می باشد.

دستگاه دچار نقص فنی شده است، براي راهنمایی با  Ÿ

خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید.

دستگاه کار نمیکند، نمایشـگر سرعت باد 

روشن است، درحالیکه سایر نمایشـگر ها 

خاموش است. 



مشخصات فنی

Purifiction efficiency level
Applying area ( 1 time circulation / hr ) 

Applying area ( 5 time circulation / hr ) 

Rated Air Flow ( m  / hr ) 

Rated power  consumption 

Rated noise level 

CADR ( m  /hr ) 

Power
Net Weight

Dimensions ( W*H*D )

Standards CE ,CB,ROHS

Class  A

78 m
30 m

100~320

290

35  W

220 V/50 HZ
8.5 Kg

640    352    190 

GB / T18801
GB4706.1
GB4076.45

oz-602

2

2

3

3

Model

18~40db(a)

ozon
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ثبت گارانتی

  مشــتري گرامی با سپاس از اقدام شما جهت پیوستن به خانواده بزرگ اوزون، لطفاً جهت 

بهره مندي از دو سـال گارانتی و ده ســال خدمات پس از فروش شــرکت اوزون روش ذیل را 

دنبال نمائید:

1- لطفاً برچسب گارانتی روي کارتن محصول را با نام و مشخصات خود پر نمائید.

2- در صورت مفقود ویا مخدوش شدن کارت گارانتی با واحد خدمات تماس حاصل نمائید.

3- با گوشی تلفن همراه خود از برچســب عکس انداخته و براي واحد خدمات شرکت از طریق 

تلگرام، فکس، ایمیل و یا پست ارسال نمائید.(آدرس ها در ذیل ضمیمه شده است.)

4- در ساعات اداري تماس تائیدیه از طرف واحد خدمات با شما انجام خواهد شد.

 1- مشتري گرامی سوابق محصول خریداري شده توسط شما از زمان ورود به کشـور و در تمام 

مقاطع در سامانه اطالعات شرکت اوزون تعقیب می شود. لطفاً جهت ثبت محصـــول و شماره 

اشتراك خود در سـامانه خدمات شـرکتی اوزون به راهنماي صـفحه قبل توجه نمائید. بدیهی 

است در صورت عدم ثبت و یا ثبت دیر هنگام محصــول شما در سامانه، ارائه گارانتی و خدمات 

پس از فروش به محصول شما امکان پذیر نمی باشد 

2- محل انجام گارانتی و یا تعمیرات مرکز خدمات مشــــتریان شرکت اوزون می باشد لذا در 

صورتی که حمل دستگاه به مرکز خدمات توسط شـرکت انجام می شـود هزینه حمل به عهده 

مشتري خواهد بود 

3- جهت شروع به اسـتفاده از دسـتگاه حتماً راهنماي اسـتفاده را مطالعه نمائید . براي شـروع 

بکار دستگاه فیلترها می بایست از بسته بندي خود خارج شوند در غیر اینصـورت دستگاه شما 

آسیب جدي خواهد دید که قطعاً خسارات مربوطه شامل گارانتی نمی باشد.

4- توجه داشته باشید که زمان تعویض فیلترها حدوداً سالی یکبار می باشد که این زمان بسته 

به آلودگی محیط و میزان اســتفاده ممکن اســـت تغییر نماید. جهت تعویض فیلترها با مرکز 

خدمات شرکت اوزون تماس حاصل نمائید.

     
    

ی
نت

را
گا

شرایط و مفاد گارانتی    
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۵-  لطفاً در حفظ و نگهداري فیلترها دقت الزم را مبذول نمائید. زیرا فیلترها مشـــــــمول 

گارانتی نمی باشند. جهت تمیز کردن فیلترها به توضیحات همین دفترچه مراجعه نمائید. در 

صورت اسـیب دیدن فیلترها بالفاصـله آن ها را تعویض نمائید،اسـتفاده از فیلتر هاي آسـیب 

دیده،دستگاه را از گارانتی خارج می کند.

مواردي که خدمات شرکت در آن شامل گارانتی نمی باشد و هزینه هاي مترتبه  Ÿ

به عهده مشتري می باشد:

1- استفاده از منبع برق متفاوت با توضیحات دستگاه

2- استفاده از آداپتور متفرقه بدون هماهنگی با سامانه خدمات شرکت

3- اقدام به تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه

4- استفاده از دستگاه، بدون باز کردن بسته بندي فیلترها

5- استفاده از اتصاالت برقی نامناسب و یا نوسانات برق

6- قرار دادن دستگاه در معرض مواد شیمیایی

7- قراردادن دستگاه در معرض رطوبت زیاد،استفاده در حمام،سونا و...

8- قرار دادن دستگاه در معرض حرارت زیاد

9-ریختن زباله و یا مواد غذایی درون دستگاه

10- رساندن آسیب فیزیکی و یا فشار به دستگاه 

11-استفاده از فیلترهاي دست ساز و یا متفرقه

12- ریموت کنترل،باطري،فیلتر،آداپتور و سایر لوازم جانبی داراي گارانتی نمی باشند.

ی
رانت

گا
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تلگرام واحد خدمات پس از فروش: 1503865-0910                                                               تلگرام واحد فروش:0921-8135741

واحد خدمات پس از فروش : ٨٨٠۴٩۶٠١-٠٢١, ٨٨٠۴٩۵٢٧ -٠٢١                                              واحد فروش: ٩-٨٨۶٢٢٨٣۶ 

  ozon.ir  :آدرس اینستاگرام                                                                                  ozon.co .wwwآدرس سایت:  .ir

     
      نام و نام خانوادگی:..........................................................................................................

Ozon  Airpurifier OZ-............................................................................:نام مدل محصول      

     شماره عضویت مشتري (سریال گارانتی):..................................................................................

      شماره سریال محصول: ......................................................................................................

      آدرس و تلفن تماس: ........................................................................................................
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در زمان طراحی محصول براي شما، محیط زیست همیشه اولین دغدغه ما بوده است. بسته بندي محصول شما از مواد قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست ساخته شده اما کماکان نیازمند 

دقت نظر بیشتري در بازیافت می باشد. لطفاً هنگام باز کردن بسته بندي، مواد پالستیکی را بصورت مجزا و تفکیک شده قرار دهید و به نزدیک ترین محل بازیافت ارسال نمائید. در صورت نیاز 

دفتر مرکزي شرکت اوزون شما را در نحوه ارسال به بازیافت راهنمایی خواهد نمود.با هم زمین را به مکانی پاك تر تبدیل خواهیم کرد.

Reproduction of this manual, in wholeor in part, by any means, is prohibited.
© 2015 OZON All Rights Reserved

WWW.OZON.CO.IR
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