
מדריך למשתמש 
Dyson Purifier Cool™
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מראה מלפנים של מסנן האוויר 
Dyson Pure Cool, המציג את 
לולאת יציאת האוויר ומכסה 

רשת בית המסנן.

תוכן עניינים
הרכבת המכשיר
תחילת העבודה

Dyson Link התחברות לאפליקציית
התחברות לבית החכם

ניטור עוצמתי ומתמשך
תפריט המידע
מצב אוטומטי

מהירות וכיוון זרימת האוויר
תנודות לצדדים

מצב לילה וטיימר שינה
החלפת מסנן ה-HEPA+פחם

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
החלפת מסנן ה-HEPA+פחם

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
 החלפת מסנני ה-HEPA+פחם 

במסנן קטליטי
איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

טיפול במכשיר



הרכבת המכשיר

כדי להרים את המכשיר יש לאחוז בבסיסו בשתי הידיים.

אל תרימו את המכשיר מלולאת יציאת האוויר.

הרכיבו במכשיר את המסננים שסופקו.

Dyson Purifier Cool
מגיע עם מסנן HEPA+פחם.

 דחפו את מסנן ה-HEPA+פחם לתוך בית המסנן והציבו אותו 
על הבסיס. לחצו בחוזקה עד ששני המכסים החיצוניים יתחברו 

היטב למקום הנכון תוך השמעת נקישה.

מסנן האוויר כאשר מכסי 
המסננים פתוחים, כך 

 HEPA שניתן לראות מסנן
ופחם שממוקם במכסי 

המסנן. החיצים מצביעים 
על כך שיש להרכיב את 

מכסי המסנן לבסיס 
המכשיר.

Clik

Clik

Dyson Purifier Cool
מגיע עם מסנני HEPA ופחם נפרדים.

דחפו את מסנני הפחם למקומותיהם במכשיר.

דחפו את מסנן ה-HEPA לתוך המכסה החיצוני. הניחו את המכסים 
החיצוניים במיקום המתאים על הבסיס ולחצו בחוזקה, עד ששניהם 

יתחברו למקום תוך השמעת נקישה.

מסנן האוויר כאשר מכסי 
המסננים פתוחים, כך 

 HEPA שניתן לראות מסנן
שממוקם במכסי המסנן 

ומסנן פחם. החיצים 
מצביעים על כך שמסנן 

הפחם מותקן ישירות 
על בסיס המכשיר, ושאת 
מכסי המסנן יש להרכיב 

לבסיס המכשיר.

Clik

Clik

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
המכשיר מגיע עם מסנן קטליטי קבוע ומסנן HEPA+פחם.

דחפו את המסנן הקטליטי למקומו במכשיר.

דחפו את מסנן ה-HEPA+פחם לתוך המכסה החיצוני והציבו אותו על 
 הבסיס. דחפו בחוזקה עד ששני המכסים החיצוניים יתחברו למקום 

הנכון תוך השמעת נקישה.

מסנן האוויר כאשר 
המכסים של המסננים 

פתוחים, כך שניתן 
לראות מסנן HEPA ופחם 
שממוקם במכסי המסנן 

ומסנן קטליטי. החיצים 
מצביעים על כך שהמסנן 

הקטליטי מותקן ישירות 
על בסיס המכשיר, ושאת 
מכסי המסנן יש להרכיב 

לבסיס המכשיר.
Clik

Clik

תחילת העבודה

מקמו את השלט הרחוק בחלק 
העליון של המכשיר, כשהלחצנים 

פונים כלפי מטה.

חברו לחשמל והדליקו.

תמונה של מסנן האוויר כשהשלט 
הרחוק ממוקם מעל לולאת יציאת 

האוויר, ומיקום לחצן ההפעלה/כיבוי 
במצב המתנה בחלקו העליון של 

בסיס המכשיר.

תיאור השלט הרחוק, כאשר לחצן ההפעלה מופיע בצד שמאל למעלה, 
ומתחתיו לחצן החלפת מהירות זרימת האוויר ולחצן התנודות לצדדים. 

בצד ימין למעלה מופיע לחצן תפריט המידע, ומתחתיו לחצן המצב 
האוטומטי, לחצן כיוון זרימת האוויר, ולחצן מצב הלילה.

שלט רחוק

הפעלת/כיבוי מצב 
המתנה

 הפעלת/כיבוי מצב 
המתנה

מהירות זרימת האוויר

 הפעלת/כיבוי תנודות 
לצדדים

תפריט המידע

מצב אוטומטי

כיוון זרימת האוויר

מצב לילה

Clik

Clik



Dyson Link התחברות לאפליקציית

 אפליקציית Dyson Link מעניקה לכם שליטה מלאה וגישה להגדרה 
 ותמיכה מפורטות, וכן מאפשרת לכם לשלוט כיצד ומתי מסנן האוויר 
של Dyson יפעל, לעקוב אחר איכות האוויר בעזרת עדכונים חזותיים, 

ולקבל את עדכוני התוכנה החדשים ביותר באופן אוטומטי.

.Google Play-או מ App Store-מ Dyson Link הורידו את אפליקציית

 פתחו את האפליקציה ופעלו בהתאם להנחיות המופיעות במסך 
כדי לפתוח חשבון חדש.

Apple והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של ,.Apple Inc אשר רשומים בארצות הברית ובארצות אחרות.
App Store הוא סימן שירות של ,.Apple Inc אשר רשום בארצות הברית ובארצות אחרות.

.Google Inc הם סימנים מסחריים של Google Play והלוגו של Google Play

 ,Google נוצר או שונה בהתאם לעבודה שנוצרה ושותפה על-ידי Android הרובוט של 
.Creative Commons 3.0 Attribution License-והשימוש בו נעשה על-פי התנאים המתוארים ב

התחברות לבית החכם

Amazon Alexa באמצעות
 Alexa-בקשו מ ,Dyson כדי לשלוט במסנן האוויר או במסנן הלחות של

 לאפשר את המיומנות של Dyson. בנוסף, הגדירו שגרה שתקבע 
אוטומטית כיצד המכשיר יעבוד עם מכשירים אחרים בביתכם.

Google Assistant באמצעות
 שלטו בכל מסנני האוויר המחוברים שלכם באמצעות Google או 

הגדירו שגרה שתקבע אוטומטית כיצד המכשיר יעבוד עם מכשירים 
אחרים בביתכם. פשוט אמרו “היי גוגל” כדי להתחיל.

Siri באמצעות
 Siri שברשותכם לקיצורי הדרך של Dyson חברו את מכשירי

ותוכלו לשלוט בהם בעזרת קולכם ממכשיר ה-Apple שלכם.

Available on 
Android™ stores



ניטור עוצמתי ומתמשך

הפעלת/כיבוי מצב המתנה
כדי לעצור את פעולת המכשיר, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי של מצב 

 ההמתנה במסנן האוויר של Dyson או בשלט הרחוק. הוא ימשיך לנטר 
את איכות האוויר.

ניטור מתמשך
 כברירת מחדל הניטור המתמשך כבוי. אחרי שיופעל, הוא יהיה פעיל 

כל הזמן עד שתכבו אותו שוב.

 כאשר הניטור המתמשך מופעל, מסנן האוויר של Dyson שברשותכם 
 יאסוף מידע על איכות האוויר, הטמפרטורה והלחות, ומידע זה יוצג 

.Dyson Link ובאפליקציית LCD-במסך ה

ניטור מתמשך
כדי להפעיל אפשרות זו, החזיקו את לחצן המצב האוטומטי שבשלט 

הרחוק לחוץ למשך 5 שניות. מסך ה-LCD יציין הפעלה או כיבוי של 
הניטור המתמשך.

Wi-Fi קישוריות
 כברירת מחדל אפשרות ה-Wi-Fi מופעלת. כדי להפעיל או לכבות את 

 ה-Wi-Fi, החזיקו את לחצן הפעלת/כיבוי מצב ההמתנה שבמכשיר 
לחוץ למשך 5 שניות.



תפריט המידע

.Dyson לחצו על לחצן זה כדי לגלול במידע שמנוטר על-ידי מסנן האוויר של

.LCD-מידע על איכות האוויר, הטמפרטורה, הלחות ורמות הסינון יופיע במסך ה

כאשר מזהם מסוג מסוים פוגע באיכות האוויר, סמל החומר המזהם יופיע 
.LCD-במסך ה

שלט רחוק, עם לחצן 
המידע בצד ימין 

למעלה.

איכות האוויר בחלל סגור - 12 שניות
 ניטור של איכות האוויר הנוכחית, עם גרף 

המציג נתונים מ-12 השניות האחרונות.

)PM10( חלקיקים
 חלקיקים מיקרוסקופיים שגודלם עד 

 10 מיקרון, אשר מרחפים באוויר שאנו 
נושמים. דוגמאות: אבק, עובש ואבקות צמחים.

חנקן דו-חמצני וגזים מחמצנים אחרים
גזים אלה, אשר עלולים להזיק, משוחררים 

לאוויר במקרה של בעירה, לדוגמה עם 
שריפת גז בישול או בפליטות אגזוז.

לחות בחללים פנימיים
כמות אדי המים באוויר, המוצגת 

באחוזים.

פורמלדהייד
חומר מזהם נפוץ בחללים פנימיים. עשוי 

להשתחרר לאורך שנים רבות מרהיטים, 
רצפות ודבק.

)PM2.5( חלקיקים
חלקיקים מיקרוסקופיים שגודלם עד 2.5 מיקרון, 

אשר מרחפים באוויר שאנו נושמים. דוגמאות: 
עשן, חיידקים ואלרגנים.

תרכובות אורגניות מרחפות
 )VOC( בדרך-כלל, תרכובות אורגניות מרחפות

הן ריחות שעלולים להזיק. הן עשויות להימצא 
בחומרי ניקוי, צבעים ורהיטים.

טמפרטורה בחללים פנימיים
 ניטור טמפרטורת החדר כדי לעזור 

לשמור על סביבה נוחה.

מסננים
 מסך ה-LCD מציג את משך 

 חיי המסנן שנותרו ומציין מתי 
יש להחליף את המסננים

Wi-Fi
המצב הנוכחי של ההתחברות 

.Wi-Fi-לרשת ה



מצב אוטומטי

העבירו את מסנן האוויר של Dyson למצב אוטומטי והחיישנים החכמים 
המותקנים בו יכווננו את הגדרות המכשיר בהתאם לאיכות האוויר.

איכות האוויר: המכשיר ישהה את פעולתו ברגע שיושג יעד איכות האוויר 
שנקבע, ויופעל מחדש כשרמות איכות האוויר יירדו.

מהירות זרימת האוויר: מהירות זרימת האוויר תגבר עד שיושגו יעדי איכות 
האוויר והטמפרטורה.

שלט רחוק ובו לחצן 
המצב האוטומטי בצד 

ימין, מתחת ללחצן 
המידע.

מהירות וכיוון זרימת האוויר

לחצו על לחצן מהירות זרימת האוויר כדי להעלות ולהוריד את מהירות 
זרימת האוויר.

לחצו על לחצן כיוון זרימת האוויר כדי לשנות את כיוון זרימת האוויר 
מהחלק הקדמי לחלק האחורי.

שנו את כיוון זרימת האוויר בהתאם לנוחותכם.

בחרו בכיוון זרימת האוויר במצב מאוורר כדי שזרימת האוויר מהחלק 
הקדמי תשמש לסינון ואוורור.

שלט רחוק, ובו 
לחצן שינוי המצב 

של מהירות זרימת 
האוויר מופיע בצד 

שמאל באמצע. לחצן 
כיוון זרימת האוויר 

מופיע בצד ימין, 
מתחת ללחצן המצב 

האוטומטי. 

תנודות לצדדים

 לחצו על לחצן התנודות לצדדים כדי להזרים את האוויר ברחבי החדר, 
ועברו בין הגדרות טווחי התנודות השונים - מ-0° עד 350°.

השתמשו באפליקציית Dyson Link כדי להתאים אישית את הגדרת 
התנודות לצדדים.

שלט רחוק ובו לחצן 
התנודות לצדדים בצד 

שמאל למטה.

מצב לילה וטיימר שינה

במצב לילה, מסנן האוויר של Dyson ימשיך לנטר את השינויים 
באיכות האוויר ולהגיב עליהם, אולם רק באמצעות ההגדרות 

השקטות ביותר שלו – ומסך ה-LCD שבו יעומעם.

לחצו על לחצן מצב הלילה ולחצן טיימר השינה כדי לגלול בין 
אפשרויות הטיימר.

שלט רחוק ובו לחצן 
מצב הללה ולחצן 

 טיימר השינה בצד 
ימין למטה.



החלפת מסנן ה-HEPA+פחם

לפני החלפת המסנן, כבו את מסנן האוויר של Dyson ונתקו אותו מהחשמל.

 המסך מציג את משך חיי המסנן שנותרו ומציין מתי יש להחליף את המסננים 
 הבלתי-ניתנים לשטיפה. לחצו על לחצן המידע בשלט הרחוק או בדקו באפליקציית 

.Dyson Link

תצטרכו לאפס את משך חיי המסנן במכשיר.

Dyson Purifier Cool
מגיע עם מסנן HEPA+פחם.

 כדי להחליף את מסנן ה-HEPA+פחם, לחצו על הלחצנים שמשני 
 צידי המכשיר כלפי מטה כדי לשחרר את המכסה החיצוני. לחצו 

את הלשוניות כלפי מטה כדי להסיר את המסנן.

 דחפו את המסנן החלופי אל המכסה החיצוני, וודאו שהלשוניות 
מתייצבות במקום הנכון תוך השמעת נקישה.

 הניחו את המכסים החיצוניים במיקום המתאים במכשיר ולחצו 
בחוזקה, עד ששניהם יתחברו היטב תוך השמעת נקישה.

חברו את המכשיר לחשמל, הדליקו אותו ואפסו את חיי המסנן.

מסנן האוויר כאשר מכסי המסננים שלו 
פתוחים, כך שניתן לראות מסנן HEPA ופחם 
שממוקם במכסי המסנן. החיצים מצביעים 

על כך שיש להרכיב את מכסי המסנן לבסיס 
המכשיר.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

אחרי שהחלפתם את המסנן, חשוב שתאפסו את משך החיים שלו.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
החזיקו את לחצן מצב הלילה לחוץ בשלט הרחוק.

 בצג שבמכשיר תתחיל ספירה לאחור החל מהספרה 5, 
חיי המסנן יאופסו, והמכשיר יהיה מוכן לשימוש.

5
שנ’

לחיצה על לחצן מצב 
הלילה ולחצן טיימר 
השינה בחלק הימני 
התחתון של השלט 

הרחוק למשך 5 שניות.



החלפת מסנן ה-HEPA+פחם

לפני החלפת המסנן, כבו את מסנן האוויר של Dyson ונתקו אותו מהחשמל.

 המסך מציג את משך חיי המסנן שנותרו ומציין מתי יש להחליף את המסננים 
 הבלתי-ניתנים לשטיפה. לחצו על לחצן המידע בשלט הרחוק או בדקו באפליקציית 

.Dyson Link

תצטרכו לאפס את משך חיי המסנן במכשיר.

Dyson Purifier Cool
מגיע עם מסנני HEPA ופחם נפרדים.

כדי להחליף את מסנן ה-HEPA, לחצו על הלחצנים שמשני צידי המכשיר 
 כלפי מטה כדי לשחרר את מכסי המסנן. לחצו את הלשוניות כלפי 

.HEPA-מטה כדי להסיר את מסנן ה

דחפו את המסנן החלופי אל המכסה החיצוני, וודאו שהלשוניות מתייצבות 
במקום הנכון תוך השמעת נקישה.

כדי להחליף את מסנן הפחם במכשיר, הוציאו או המסנן מבסיס המכשיר 
והכניסו את המסנן החלופי.

הניחו את המכסים החיצוניים במיקום המתאים במכשיר ולחצו בחוזקה, 
עד ששניהם יתחברו היטב תוך השמעת נקישה.

חברו את המכשיר לחשמל, הדליקו אותו ואפסו את חיי המסנן.

מסנן האוויר כאשר מכסי המסננים שלו 
פתוחים, כך שניתן לראות מסנן HEPA שממוקם 

במכסי המסנן ומסנן פחם. החיצים מצביעים 
על כך שמסנן הפחם מותקן ישירות על בסיס 

המכשיר, ושאת מכסי המסנן יש להרכיב לבסיס 
המכשיר.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

אחרי שהחלפתם את המסנן, חשוב שתאפסו את משך החיים שלו.

HEPA-איפוס חיי מסנן ה
החזיקו את לחצן מצב הלילה לחוץ בשלט הרחוק.

בצג שבמכשיר תתחיל ספירה לאחור החל מהספרה 5, חיי המסנן 
יאופסו, והמכשיר יהיה מוכן לשימוש.

איפוס חיי מסנן הפחם
בשלט הרחוק, החזיקו את לחצן התנודות לצדדים לחוץ.

בצג שבמכשיר תתחיל ספירה לאחור החל מהספרה 5, חיי המסנן 
יאופסו, והמכשיר יהיה מוכן לשימוש.

5
שנ’

5
שנ’

לחיצה על לחצן מצב 
הלילה ולחצן טיימר 
השינה בחלק הימני 
התחתון של השלט 

הרחוק למשך 5 שניות.

לחיצה על לחצן 
 התנודות לצדדים 

בחלק השמאלי התחתון 
של השלט הרחוק, 

למשך 5 שניות.



החלפת מסנני ה-HEPA+פחם במסנן קטליטי

לפני החלפת המסנן, כבו את מסנן האוויר של Dyson ונתקו אותו מהחשמל.

 המסך מציג את משך חיי המסנן שנותרו ומציין מתי יש להחליף את המסננים 
 הבלתי-ניתנים לשטיפה. לחצו על לחצן המידע בשלט הרחוק או בדקו באפליקציית 

.Dyson Link

תצטרכו לאפס את משך חיי המסנן במכשיר.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
המכשיר מגיע עם מסנן קטליטי קבוע ומסנן HEPA+פחם.

לא תצטרכו להחליף את המסנן הקטליטי.

 כדי להחליף את מסנן ה-HEPA+פחם, לחצו על הלחצנים שמשני צידי 
 המכשיר כלפי מטה כדי לשחרר את המכסה החיצוני. לחצו את הלשוניות 

כלפי מטה כדי להסיר את המסנן.

דחפו את המסנן החלופי אל המכסה החיצוני, וודאו שהלשוניות מתייצבות 
במקום הנכון תוך השמעת נקישה.

 הניחו את המכסים החיצוניים במיקום המתאים במכשיר ולחצו בחוזקה, 
עד ששניהם יתחברו היטב תוך השמעת נקישה.

חברו את המכשיר לחשמל, הדליקו אותו ואפסו את חיי המסנן.

מסנן האוויר כאשר מכסי המסננים 
שלו פתוחים, כך שניתן לראות 

מסנן HEPA שממוקם במכסי המסנן 
ומסנן פחם. החיצים מצביעים על 

כך שמסנן הפחם מותקן ישירות על 
בסיס המכשיר, ושאת מכסי המסנן 

יש להרכיב לבסיס המכשיר.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

אחרי שהחלפתם את המסנן, חשוב שתאפסו את משך החיים שלו.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
החזיקו את לחצן מצב הלילה לחוץ בשלט הרחוק.

בצג שבמכשיר תתחיל ספירה לאחור החל מהספרה 5, חיי המסנן 
יאופסו, והמכשיר יהיה מוכן לשימוש.

5
שנ’

לחיצה על לחצן מצב 
הלילה ולחצן טיימר השינה 

בחלק הימני התחתון של 
 השלט הרחוק למשך 

5 שניות.



טיפול במכשיר

כדי ליהנות מביצועים מיטביים של מסנן אוויר של Dyson, חשוב 
לנקותו באופן סדיר ולוודא שאין בו חסימות.

ניקוי המכשיר
אם יש אבק במכשיר, נקו אותו במטלית לחה נטולת-סיבים.

 חפשו חסימות בפתחי כניסת האוויר שבמסנן ובחלון הקטן 
שבלולאת יציאת האוויר.

השתמשו במברשת רכה כדי להסיר אבק ולכלוך גדול.

אין להשתמש בחומרי ניקוי או בחומרי הברקה לצורך ניקוי המכשיר.

קודי שגיאה
אם מופיע במכשיר קוד שגיאה, נסו לכבות את המכשיר ולהדליקו שוב. 

.Dyson אם קוד השגיאה לא נעלם, פנו לשירות הלקוחות של

 Dyson Link לקבלת מידע נוסף ותמיכה במכשיר בקרו באפליקציה 
www.dyson.co.il/support :או בכתובת הבאה

http://www.dyson.co.il/support

	Looking after your machine
	Resetting your HEPA+Carbon filter life
	Changing your HEPA+Carbon filters with a catalytic filter
	Resetting your HEPA and carbon filter life
	Changing your HEPA and carbon filters
	Resetting your HEPA+Carbon filter life
	Changing your HEPA+Carbon filter
	Night mode and Sleep timer
	Airflow speed and direction
	Auto mode
	Information menu
	Power and continuous monitoring
	Connecting to your smart home
	Connecting to the Dyson Link app
	Getting started
	Assembling your machine
	Oscillation
	הרכבת המכשיר
	תחילת העבודה
	התחברות לאפליקציית Dyson Link
	התחברות לבית החכם
	ניטור עוצמתי ומתמשך
	תפריט המידע
	מצב אוטומטי
	מהירות וכיוון זרימת האוויר
	תנודות לצדדים
	מצב לילה וטיימר שינה
	החלפת מסנן ה-HEPA+פחם
	איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
	החלפת מסנן ה-HEPA+פחם
	איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
	החלפת מסנני ה-HEPA+פחם במסנן קטליטי
	איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
	טיפול במכשיר

