
 

 

 

 بخور سرد کاکتوس 

 معرفی اجمالی :

سرد معموال دستگاه های بخور بیشترین کاربرد برای حفظ رطوبت هوای داخل خانه را دارند که می تواند مشکالت ناشی از  در فصل

خشکی هوا را کاهش دهد. این دستگاه ،با انتشار بخار آب در محیط باعث افزایش رطوبت هوا می شود و به افراد در مقابله و 

سرماخوردگی و آنفوالنزا و همچنین در از بین بردن خشکی پوست و سینوس ها کمک می کند. نحوه کار دستگاه های بخور نیاز درمان 

به آموزش و راهنمایی دارد، زیرا به کارگیری نادرست از آنها می تواند منجر به کاهش طول عمر دستگاه و مشکالت سالمتی و 

ون ریزی از بینی، ترک خوردن لب ها و موارد زیبایی همچون افزایش چین و چروک مسائل دیگری به مانند: خشکی پوست، خ

 استفاده صحیح از بخور را بدانید شود. مهم است که در گام نخست نحوه

 نقد و بررسی :

سرد معموال دستگاه های بخور بیشترین کاربرد برای حفظ رطوبت هوای داخل خانه را دارند که می تواند مشکالت ناشی از  در فصل

خشکی هوا را کاهش دهد. این دستگاه ،با انتشار بخار آب در محیط باعث افزایش رطوبت هوا می شود و به افراد در مقابله و 

سرماخوردگی و آنفوالنزا و همچنین در از بین بردن خشکی پوست و سینوس ها کمک می کند. نحوه کار دستگاه های بخور نیاز درمان 

به آموزش و راهنمایی دارد، زیرا به کارگیری نادرست از آنها می تواند منجر به کاهش طول عمر دستگاه و مشکالت سالمتی و 

ون ریزی از بینی، ترک خوردن لب ها و موارد زیبایی همچون افزایش چین و چروک مسائل دیگری به مانند: خشکی پوست، خ

 استفاده صحیح از بخور را بدانید شود. مهم است که در گام نخست نحوه

مرحله اول

کارکردی  داول از همه دفترچه بخور خود را به دقت مطالعه کرده وبا کارکرد دقیق دستگاه بخور خود آشنا شوید. همه بخورها یک رون
یکسان دارند اما ممکن است بعضی از دستگاه ها آپشن های دیگر هم داشته باشند که در این صورت در دفترچه راهنما دستگاه بخور 

ذکر می شود
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 مرحله دوم

 دستگاه های بخور نیاز به مونتاژ ندارند و همانگونه که از جعبه خارج می شوند، قابل استفاده هستند

مر حله سوم

انتخاب مکانی مناسب برای دستگاه بخور

سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد . دستگاه بخور خود را  دستگاه بخور را در قسمتی از خانه یا محل کار خود قرار دهید که حداقل 

وری که خروجی دستگاه بخور به طباید بر روی یک سطح بلند قرار دهید مثال روی اپن اشپزخانه یا کمد . یک سطح بلند را انتخاب کنید 

 خوبی در هوا پخش شود . توجه داشته باشد که دستگاه بخور را در کنار پرده یا کاغذ قرار ندهید تا رطوبت نگیرند

مرحله چهارم

پر کردن مخزن آب دستگاه بخور

پالستیکی وجود دارد.  ی دستگاه یک درپوشبعد از شست و شوی دستگاه بخور حاال باید مخزن آب دستگاه را پر کنید.معموال در انتها
که باید در پوش باز شود و از آن قسمت مخزن پر شود. برای پر کردن مخزن دستگاه بخور میتوانید از آب شیر، آب مقطر و یا 

دارد. در نجوشیده استفاده کنید. ولی آب مقطر برای افزایش عمر دستگاه بهتر است زیرا هیچ گونه امالح و افزودنی در آن وجود 
برخی از دستگاه های بخور فیلترهایی وجود دارد که بایستی مستقیم آن ها را در آب قرار داد. اگر دستگاه شما این فیلتر را دارد آن 

 را درون مخزن آب قرار دهید

نکات مهم هنگام پر کردن مخزن

 هنگام جابجا کردن مخزن برای پرکردن آب ولوم را از دستگاه جدا نمایید

 هنگام پر نمودن مخزن بر مخزن تسلط داشته باشید تا مخزن در اثر افزایش وزن سر نخورد و آسیب نبیند در

 بعد از باز کردن و پر نمودن مخزن از بسته شدن درب مطمن شوید
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  در هنگام بستن درب مخزن دقت کنید درب از مسیر بستن منحرف نگردد و به اصطالح دنده روی دنده نیافتد و توجه

اشته باشید درب مخزن در جهت عقربه های ساعت بسته میشودد

 ریختن و افزودن هر نوع اسانس به داخل آب دستگاه ممنوع است و باعث آسیب دیدگی دستگاه میشود

 از آب سالم و تمیز برای پرکردن دستگاه استفاده کنید

 استفاده از آب گرم باعث افزایش رسوب دستگاه میشود

مرحله پنجم 

روشن کردن و تنظیم دستگاه بخور

 دستگاه بخور خود را به برق وصل کنید و کلید روشن کردن آن را بزنید

 بعد از روشن کردن دستگاه بخور تنظیمات دلخواه خود را انجام دهید

 اگر نمی دانید چگونه باید دستگاه بخور خود را تنظیم کنید به دفترچه راهنمای آن مراجعه نمایید

 دستگاه های بخور قابلیت افزودن روغن های معطر را دارند در صورت تمایل می توانید اضافه نمایید برخی از

  در غیر این صورت جدا از افزودن روغن های گیاهی به دستگاه بخور چه دستگاه بخور سرد و چه دستگاه بخور گرم به شدت

پرهیز کنید

 مرحله ششم 

ر را از پریز جدا کنیدبعد از پایان زمان استفاده سیم بخو

مرحله هفتم

تمیز کردن منظم دستگاه بخور

یک دستگاه بخور باید حداقل دو بار در هفته تمیز شود. این کار از رشد هرگونه باکتری و میکروب در دستگاه بخور جلوگیری می نماید. 
 وانید از جرم گیری و تمیز کردن بهتر می تاستفاده از آب و مایع ظرف شویی برای تمیز کردن بخور مناسب است. اما برای 
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شویید هیدروژن پر اکسید و یا سرکه نیز استفاده کنید. ) اما توجه داشته باشید که پس از شستشو با سرکه بالفاصله باید آن را با آب ب
ل مخزن را مرتب خچون سرکه خاصیت اسیدی دارد و در صورت باقی ماندن در دستگاه بخور باعث خرابی دستگاه میشود.( آب دا

عوض کنید.در صورت امکان هر روز آب داخل مخزن را خالی کرده و پس از خشک کردن، دوباره مقداری آب داخل آن 

 و امالح سپس. بکشید برق از ار دستگاه کردن، تمیز از قبل باشید داشته دقت حتما البته. کنید تمیز را دستگاه یکبار روز ۳ هر بریزید.

نیدرا خالی و دستگاه را تمیز ک آن آب بگذارید، کنار مدتی برای را دستگاه خواهیدمی که هنگامی. کنید پاک را آب جرم

های قدیمی را با مدلی جدیدتر جایگزین دستگاهبرای استفاده مجدد نیز ابتدا دستگاه را تمیز کرده و سپس دوباره آن را به کار برید

شده باعث نشینها را تمیز کرد. این مواد تهتوان آنشوند که نمینشین میهای بخور تهدستگاهکنید. با گذشت زمان، موادی در 
مرتب دستگاهتان  گذرد یا به طورشود؛ به عبارت دیگر اگر چند سال از عمر دستگاه بخورتان میها میها و قارچافزایش رشد باکتری

 ت کنید و دستگاه بخور جدیدی بخریداید، بهتر است جانب احتیاط را رعایرا تمیز نکرده

مدت زمان استفاده از دستگاه بخور سرد چقدر است؟

 ٪۰۳-۳۳به طور کلی مدت زمان استفاده بستگی به مقدار رطوبت موجود در خانه دارد، سطح رطوبت مناسب به طور معمول بین 
 رشد افزایش غیر هب شده گفته مقدار از رطوبت افزایش. کنید گیری اندازه را خانه رطوبت مقدار سنج رطوبت یک با حتما.است

و کاهش انرژی در افراد می شود آلرژی خستگی، باعث ها، میکروارگانیسم

برخی از دستگاه های بخور سرد دارای ویژگی همچون: تنظیم رطوبت دهی بر حسب مقدار رطوبت در هوا هستند. آنها با این ویژگی 
می کنند و نمی گذارند رطوبت از مقدار حداقل کمتر و از حداکثر بیشتر شود. دارا بودن این ویژگی  مقدار رطوبت در هوا را کنترل

ساعت را  ۴۲ساعته از دستگاه خود استفاده کنید. )در صورتی که دستگاه قابلیت کار در  ۴۲به شما این امکان را می دهد که بتوانید 
ساعت از شبانه روز روشن باشند( ۸انند به مدت داشته باشد، زیرا برخی از دستگاه ها تنها می تو

ممکن است دستگاه بخور شما دارای چنین ویژگی نباشد، پس چه باید کرد؟ بهترین راه داشتن یک رطوبت سنج در خانه است. الزم 
نسبی هوا  طوبتبار مقدار رطوبت را از طریق رطوبت سنج اندازه گیری کنید تا نظارت دقیق بر مقدار ر ۳یا  ۴است که در روز 

در داخل داشته باشید

همچنین در زمان خرید بخور سرد حتما مقدار بخار خروجی و فضا پوشش دهی را در نظر بگیرید. هر مدل از بخور دارای یک مقدار 
فضای پوشش دهی مشخص است، برخی از آنها مناسب یه اتاق هستند و برخی دیگر می توانند فضای تمام اتاق را پوشش 

 دهند
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ب دستگاه بخور را زودبه زود عوض کنیدآ

باکتری ها و قارچ ها در آب ساکن دستگاه بخور، رشد می کنند و در عرض چند روز چندین برابر می شوند. به همین دلیل بایستی 
هر روز آب دستگاه بخور را تعویض کنید تا از رشد باکتری ها و قارچ ها جلوگیری شود. به ویژه اگر از دستگاه بخور سرد استفاده می 

 ی هر دو ماه یک بار تعویض شوند. ا انجام دهید. فیلترهای این دستگاه ها بایستکنید، حتماً این کار ر

 روش های پاک سازی یکسان نیستند

ی مبتنی بر یز کردن دستگاه های بخور مناسب تر هستند. متخصصین توصیه می کنند از محلول هامحلول های تمیزکننده ساده برای تم
 آب یا الکل برای تمیز کردن دستگاه بخور استفاده کنید. قبل از این کار، دستگاه را از برق بکشید. 

 آسیب ریوی می شود.  هستند که منجر به هرگز از شوینده های شیمیایی استفاده نکنید؛ زیرا این محصوالت حاوی پراکسید هیدروژن

 ویژگی ها 

طراحی زیبا و منحصر به فرد مناسب اتاق کودک 

مرطوب کننده هوا به صورت اولتراسونیک 

دارای فیلتر ضد باکتری یون نقره ، جهت از بین بردن باکتریهای موجود در آب 

دارای فیلتر امالح آب 

تولید کننده یون منفی 

وات تا  قدرت: 
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 مشخصات محصول

 لیتر  ظرفیت مخزن

 ندارد کننده ومخزن خوشب

 دارد هشدار اتمام آب

 دارد نمایش میزان آب

 متر مربع حدود  حداکثر فضای مناسب

 ندارد فیلتر ضد رسوب

 دارد قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام کار

 ساعت  میزان کارکرد مداوم

 دارد کلید تنظیم بخار

 ندارد کلید تنظیم دما

 ندارد ریموت کنترل

 آداپتور برق منبع تغذیه
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