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 گارانتی دارد؟ هآیا دستگا

سال گارانتی بیین المللی دارد ولی این گارانتی تنها برای دستگاه هایی می باشد که از شرکت آناهیتا  2بله دستگاه 

نیک آب پویان پارس نماینده انحصاری الیف سیور انگلستان در ایران و منطقه عرضه شده باشد یا به صورت مستقیم 

 از الیف سیور انگلستان خریداری شده باشد. 

 ستفاده از گارانتی دستگاه می بایست طبق دتورالعمل مندرج در دفترچه راهنما استفاده و نگهداری شده باشد.برای ا

 فیلترهای الیف سیور چه چیز هایی را حذف می کنند؟

درصد ویروس ها،  9999/99فیلترهای الیف سیور تمامی میکروارگانیسم های آب را تصفیه می کنند در حقیقت 

 را تصفیه می نمایدو در کل تمامی آلودگی آب باکتری ها، قارچ ها، انگل ها و کیست های در آب 

 سوراخ های فیلترهای الیف سیور چه سایزی می باشد؟

وسط تکنولوژی نانو ساخته شده و الیف سیور گارانتی می نماید این سوراخ ها کلیه این سوراخ ها تنانومتر ،  15

روارگانیسم های آب را تصفیه و آب کامالً پاک برای مصرف کننده تهیه می نماید. آب خروجی از دستگاه ها مطابق کمی

 ندارد آب شرب اروپا می باشد.آب آشامیدنی ایاالت متحده امریکا و همچنین بر اساس استا 231استاندار و پروتوکل 

 دستگاه ها چگونه کار می کنند؟

این دستگاه های همگی در برابر آلودگی محافظت شده ان و پس از ریختن اب درون دستگاه و باال بردن فشار آب به 

ل خروجی ب از غشا فیلتر عبور کرده و پس از گذشتن از فیلتر نانو و فیلتر کربن فعال از نازآوسیله پمپ دستی آن، 

 . بیرون می آید

 دستگاه الیف سیور را از چه نوع آبی پر نماییم؟

 ،، جوی آبشما می توانیم دستگاه های الیف سیور را از هرگونه منبعی آبی بر روی زمین مانند دریاچه ها، رودخانه ها

چاه ها و قنات ها پر نمایید. دقت کنید که نازل خروجی آب در دستگاه ها با این منابع آب برخورد ننماید تا از انتقال 

 سطل، پارچ، شلنگ، شیر لوله کشی، یک از را می توانید آب دیگر آلودگی به نازل خروجی محافظت گردد. روش

 .پر نمایید آب داشتن نگه برای مناسب دیگر ظرف هر از یا و باران آب آوری جمع سیستم
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 : تذکر 

آب دقت شود دستگاه از مایعات دیگری مانند نوشیدنی های گازدار، چای، قهوه، نوشیدنی های الکل دار، رنگ ها و 
 پر نشود چون به دستگاه آسیب می رساند.دریا 
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 فاده روزمره کنیم؟تچه مدت طول  می کشد تا پس از خرید از دستگاه اس

اولیه مطابق دستورالعمل می توانید از آب خروجی استفاده نمایید. کیفیت آب در لیتراژهای اولیه با پس از استفاده 

 لیتراژهای آخر عم دستگاه هیچگونه فرقی نمی کنند

 آیا محدودیت درجه حرارت استفاده و نگهداری دارد؟

درجه سانتی گراد می  50ستفاده بله، کمترین دمای مورد استفاده صفر درجه سانتی گراد و بیشترین دمای مورد ا

 باشد

 توجه داشته باشید که از یخ زدگی دستگاه جلوگیری نمایید

 طول عمر فیلتر اصلی و دستگاه چقدر است؟ آیا تاریخ انقضاء دارد؟

همه دستگاه ها تاریخ انقضاء ندارند یعنی در حال استفاده می توانید تا مقدار لیتراژ دستگاه از دستگاه استفاده نمایید 

 و پس از عمر دستگاه، فیلتر خودبخود خاموش شده و درگر آبی را تصفیه نمی کند. 

سال می بایست کارتریج آن برای  در حالی پلمپ دستگاه می تواند تا سه سال در انبار نگهداری شود و پس از سه

 استفاده تعویض گردد.

 سال در انبار نگهداری شود. 10در حالت وکیوم آلمینیوم دستگاه می تواند تا 

 طول عمر فیلتر کربن فعال چقدر است؟

از  کربن. انبار کرد تولید تاریخ از سال 3 تا توان می را فعال کربن فیلتر آن اصلی تحت اتیلن پلی های بندی بسته در

لیتر آب را سم زدایی می کند و یا پس از شروع کار دستگاه  250ساخته شده و در صورت استفاده  جاذب مواد طبیعی

در حالت انبار و بال استفاده کربن فعال را می توان از دستگاه خارج کرده در  .می تواند کارایی داشته باشد ماه 2 حدود

بیشتر شود . فقط دقت نمایید پس از وصل مجدد فیلتر اکتیو کربن می بایست فویل آلومینیوم پیچید تا طول عمر آن 

 چند بار آب تصفیه بیرون ریخته شود تا اگر دست شما آلوده بوده به آب منتقل نشود.

 چگونه می توانم دستگاه را در انبار نگهداری کنم؟
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سانتی  5/2ر دهید حتما! توجه داشته باشید ممکن است پس از چندین بار استفاده بخواهید دستگاه را در انباری قرا

ماه قصد انبار کردن دارید می  1متر آب در دستگاه باقی بماند و درب ورودی دستگاه محکم باشد. اگر بیشتر از 

 بایست فیلتر کربن فعال از دستگاه خارج گردد و برای استفاده مجدد فیلتر کربن فعال جدید نصب گردد. 

 بار کنیم؟کربن فعال را چگونه ان

شما می توانید کربن فعال را در فویل های آلمینیوم درب دار و یا ظروف پالستیکی درب دار انبار کنید و بستگی به 

 سال انبار گردد. 3کیفیت و نوع پوشش شما فیلتر کربن می تواند تا 

 چقدر باید باشد؟ دما آیا درجه دمای انباری مهم است ؟ 

درجه  50درجه سانتی گراد و بیشترین درجه انباری نباید بیشتر از  -10نباید کمتر از  بله، کمترین دمای انباری 

 سانتی گراد باشد.

 ماه( 1برای انبار کردن طوالنی مدت دستگاه )بیشتر از 

 باید انجام دهم؟ یمن قصد دارم دستگاه را بیشتر از یک ماه در انباری نگه دارم چه کار

 به انجام دهید، کردن دستگاه مطابق دستورالعمل تمیز جدا کنید و  LIFESAVER محصول را از فعال کربن فیلتر

 از متر سانتی 2.5/  اینچ 1 حداقل. فشار درون دستگاه را خارج نمایید. باشد می محصول راهنمای دفترچه در تفصیل

. محکم و بسته باشدمطمئن باشید درب ورودی دستگاه . زمانها می بایست پر باشد  تمام در محصول این در آب

  خورشید باشد. مستقیم نور از دور و خنک محیط یک انبارکردن محصول می بایست در

من بیشتر از یک ماه دستگاه را انبار کرده ام حاال برای استفاده مجدد چه کاری باید 

 انجام دهم؟

بایست از یک کربن فعال جدید  قبل از استفاده به دستورالعمل پاکسازی در دفترچه راهنما مراجعه کنید. حتما می

استفاده نمایید. پس از پاک سازی و تمیز کردن فیلتر چند بار با آب تمیز دستگاه را پمپ کنید و اجازه دهید آب 

 خارج شود پس از آن دستگاه قابل استفاده مجدد می باشد.

  ؟آیا می توانم از دستگاه در شرایط منجمد استفاده نمایم

 درون دستگاه یخ نزند شما می توانید از دستگاه استفاده نمایید.بله تا زمانی که آب 
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 در مکان هایی که گرمای بیش از حد دارد چطور؟

 بله می توانید استفاده کنید به شرط آنکه دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید برای مدت طوالنی قرار نگیرد

 درجه سانتی گراد می باشد.  50بیشترین دما مورد استفاده 

 دستگاه من چه میزان آب می تواند تصفیه نماید؟

در حالت ایدآل دستگاه ها به میزان لیتری که مختص هر دستگاه هست می توانند آب را تصفیه نمایند برای مثال یک 

 3یو اف می تواند تا چهار هزار لیتر آب را تصفیه نماید یعنی مقدار آب مصرفی شرب یک انسان در طول  4000بطری 

ده و آبی را فیلتر نمی کند و می بایست یک کارتریج جدید ماه و پس از پایان عمر فیلتر دستگاه خاموش ش 7سال و 

خریداری و به دستگاه وصل گردد. آب خروجی دستگاه طبق استانداری بهداشت جهانی و استاندارد آب آشامیدنی 

 جهانی تهیه شده است. 

 آبی که درون دستگاه میریزیم پاکیزگی بر LIFESAVER محصول عمر طول آیا

 دارد؟ بستگی

 اگر آب به شدت گل آلود باشد یا اجسام معلق آب خیلی زیاد باشد می تواند بر روی عمر دستگاه تاثیرگذار باشد.بله، 

 در این صورت تمیز کردن دوره ای فیلتر می تواند به طول عمر دستگاه کمک نماید تا طول عمر دستگاه حداکثر باشد.

 چطوری متوجه شوم دستگاه احتیاج به فیلتر جدید دارد؟

 در دو حالت اگر در دستگاه آب بریزید و پمپ کنید دیگر آبی بیرون نخواهد آمد:

 اگر عمر فیلتر تمام شده باشد  -1

 اگر فیلتر کثیف شده باشد. )که می بایست طبق دستورالعمل فیلتر را از دستگاه جدا کرده و شستشو نمایید( -2

نیاز بیشتر به پمپ برای خروج آب، عمر فیلتر پمپ دستی نیاز ندارد در صورت  5تا  4در حال عادی دستگاه به 

 دستگاه رو به پایان است.

 ؟آیا کارتریج هر نوع از دستگاه ها به دستگاه دیگر می خورد

بله به طور مثال کارتریج بطری ها می توانند برای هم استفاده شوند و کارتریج گالن ها نیز می توانند برای یکدیگر 

 استفاده گردند.
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 آب دریا

دستگاه های الیف سیور تنها می توانند میکروارگانیسم های آب دریا را تصفیه نمایند و قادر به تصفیه نمک دریا نمی 

باشند دلیل آن هم این است که نمک دریا در آب حل شده و نیاز به بخار شدن اب می باشد. فیلترهای الیف سیور می 

 انومتر دارند را تصفیه نمایند.ن 15توانند اجرام ملق در آب را که قطر بیشتر از 

 انسان می تواند از فیلتر های آن عبور نماید. DNAتنها کروموزم 

 آب لب شور

 به شور نیست نه لب آب فیلتر برای الیف سیور مناسب فناوری. است شیرین آب و دریا آب از ترکیبی شور لب آبا لب

 آب در معلق ذرات مناسب برای حذف تنها LIFESAVER آوری فن. دارد آن وجود آب در محلول نمک عنوان

 است.

  اگر شوری آب در آب حل نشده باشد این دستگاه قادر به شیرین سازی آب می باشد.

 آب سیاه ظرف شویی و یا ماشین لباس شویی

 است آشپزخانه وسایل دیگر و لباسشویی ماشین ظرفشویی، سینک ها یا آب حمام، شامل زباله سیاه یا خاکستری آب

 مواد و صابون تواند نمی LIFESAVER تکنولوژی شده اند، حل درآب ایست که شوینده مواد و صابون شامل و

 .کند حذف شده اند را آب محلول در که این ذرات آن دلیل را به شوینده

 ادرار

 نماید. دستگاه های الیف سیور می توانندادرار را تصفیه نمایند ولی نمک حل شده در ادار را نمی تواند تصفیه

 تصفیه ادرار در مواقع بحرانی می تواند راه گشا باشد تا وقتی که میزان نمک خون انشان باال نرود. 

این کار از سوی شرکت نیک آب و الیف سیور توصیه نمی شود ولی در مواقع بحران می تواند توست انسان برای نجات 

 از مرگ مورد استفاده قرار بگیرد. 

 تفریح و یا امتحان کردن از این روش استفاده ننماییدبه هیچ عنوان برای 

 قهوه ، کافه یا چای

 دستگاه نمی تواند قهوه چای شراب را از آب جدا نماید. 
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 سنگین فلزات و ها کش آفت کلر، - شیمیایی مواد

اند را تصفیه  دستگاه به همراه فیلتر کربن فعال می تواند کلیه مواد شیمیایی کلر آفت کش هایی که در آب حل نشده

نماید. همچنین کلیه فلزات سنگین که برای بدن مضر می باشد را از آب تصفیه می نماید. قابل توجه شما که این فیلتر 

اجازه می دهند تا مواد معدنی سبک که برای بدن مفید هستند و طبق استاندارد آب آشامیدنی جهانی هستند در آب 

 باقی بماند.

 اسموم و ترشحات باکتری ه

دستگاه ها می توانند باکتری ها و سموم آب را تصفیه نمایند اما ترشحاتی باکتری که در آب حل می شوند را نمی 

 تواند تصفیه نمایند

 کار فیلتر کربن فعال چیست؟

 .بو آن می باشد و طعم کلر، بردن بین از با آب طعم بهبود فعال کربن فیلتر کار یک
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 دستگاه ها چقدر است؟عمر فیلتر کربن فعال در 

لیتر می باشد که پس از این مقدار استفاده می  500لیتر و در گالن ها  100لیتر، در کیوب  250عمر آن در بطری ها 

 بایست برای طعم بهتر آب تعویض گردند.

 آیا دستگاه بدون فیلتر کربن فعال می تواند کار کند؟

دستگاه بدون آن و با آن می تواند کلیه فیلتراسیون خود را انجام بله، کربن فعال فقط یک آپشن اضافه می باشد ولی 

 دهد. فقط وقتی فیلتر کربن فعال را نصب کنید که آب دارای بو بد و تعفن می دهد و می تواند به مزه آب کمک کند.

 آیا می توان آب کثیف را دورن دستگاه با خود حمل نمایم؟

ست که شما می توانید آب آلوده را با خود حمل نمایید و آلودگی از بله می توانید! دستگاه طوری طراحی شده ا

دستگاه به بیرون هم منتقل نمی گردد. ولی توصیه می گردد برای اطمینان بهتر آب را درون ظرفی تصفیه نمایید و آن 

 را با خود حمل نمایید .

 تکنولوژی خاموش شدن دستگاه چگونه کار می کند؟

عمل می کند که هنگامی عمر فیلتر دستگاه به اتمام رسید عمل کند تا آب آلوده از دستگاه این تکنولوژی به صورتی 

  خارج نشود و تا زمانی که فیلتر جدید جایگزین نشده است دستگاه آبی را تصفیه نمی کند.

 وزن دستگاه ها چقدر است؟

 گرم 635بطری: 

 گرم 900کیلو  3گالن: 

 گرم 200کیلو  1کیوب: 

 کیلوگرم 75مخزن: 

 

 گنجایش دستگاه ها چقدر می باشد؟

 سی سی 750بطری: 
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 لیتر 5/18گالن: 

 لیتر 5کیوب: 

 لیتر 750مخزن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  با ما : اط ارتب

  708واحد  – 7ط  –تجاری و اداری گلدیس برج  –دوم صادقیه فلکه  –محمد علی جناح بزرگراه  –ن تهرا

 
TEL : 02144288013- 02144288097 

FAX: 43851219 

TELEG: 09355515087 

Info@imensabz.comE :  

mailto:Info@imensabz.com
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W:www.imensabzco.ir 

W:www.imensabz.com 


