
WADU-02 
User Manual 

* Reading the manual before using the product is highly recommended. 
* Product appearance and specification might be changed without prior notice for product improvement. 

* Design and color are different from the cover design.



Air Disinfection Purifier 

WADU – 02 
Product name Wellis Air Disinfection Purifier 

Model WADU-02 

Power consumption 3.6W 

Noise Less than 30 dB 

Coverage 50~60m2 (550/650 sq. ft.) 

Operating Place Indoor only 

Weight 1.7 Kg - Including cartridge 

Size (W)220mm x (D)150mm x (H)370mm



Introduction 
Thank you for purchasing WellisAir Disinfection Purifier (WADU-02)! 

This product has been developed based on the theory of "natural purifiers" present in the 
atmosphere known as hydroxyl radicals. Our hydroxyl radicals technology provides a unique 
solution in disinfecting the air and surrounding surfaces. It continuously removes harmful bacteria, 
viruses, fungi, and odor indoors. 

WellisAir Disinfection Purifier provides an improved indoor air quality to the home. 

It is highly recommended to read the user manual for instructions, precautions, and detailed 
information before using the product. 
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1. Safeguards 
The rank of safeguards is divided into 

“warning” and “cautions” 

                                                      It might cause serious injuries or even death if instructions are not followed. 
 
 
 

 
Do not use any other power supply. 
• It might cause device troubles, fire, or electric shock. 

 
Do not overload power outlets, extension cord, 
convenience receptacles. 
• It might result in fire. 

 
Insert the electric plug into the electric sockets properly. 

 
• It can cause fire if it is not 

inserted properly. 

 
Pull the plug rather than the 
cord when you disconnect your 
device from the power outlet. 
• It might cause device 

troubles, fire, or electric 
shock. 

 
Stop using the device and call our A/S center if the 
electric cord or plug is damaged. 
• It might result in fire or 

electric shock. 

 
Never pull or insert the plug with a wet hand. 

 
 

Do not walk on or step over the 
power cord. 
• It might result in injury or 

electric shock. 

 
Make sure to check that 
there is no dust or water on                  
the plug before using it. 
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The rank of safeguards is divided into 
“warning” and “cautions” 

 
 

It might cause serious injuries or even death if instructions are not followed. 
 
 
 

 

 
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of experience if they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 

- Children shall not play with the appliance. 
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 

 
Do not place heavy items on the power cord. 
• It might cause electric shock or fire. 

 
Keep the device away from fire, heaters, or explosive 
chemicals such as fumes, spray, butane gas, or candles. 
• It might cause fire or 

explosion. 

 
Do not operate the device in highly moist conditions such 
as snow or rain. The device 
should only be used indoors. 
• It might result in fire, 

or electric shock. 

 
Stop the device when you notice an unusual noise 
or smell. 
• Turn it off and pull the plug 

out from the power outlet 
in case of earthquake, 
fire or flood. 
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1. Safeguards
The rank of safeguards is divided into 

“warning” and “cautions” 

It might cause damage in property, malfunction, or low performance. 

This device is for indoor use only (5-40℃). 
Do not use it outdoors 
• It might cause device troubles, 
deformation, and discoloration. 

Do not place the device on any unstable / slope 
surfaces or too high position. 
• It might result in a device 

breakdown or fire. 

Never place any kind of object (e.g. pin, stick, and coin) 
inside the device. 
• It might cause device 
troubles or electric shock. 

Never attempt to cover the vents with laundry, 
curtain, clothes, etc., 
• It might result in fire and device 

troubles arising from internal 
heat of the device. 

Do not move the device when in use. Keep the device 1.5m away from the light. 
Avoid direct sunlight. 
• It might result in device 
color change 

A small amount of solution can be left behind in the 
cartridge. Keep it out of reach of children. 
• It might cause stomachache, 

injury, or skin irritation. 

Please  close the cap and dispose 
empty cartridges properly (e.g. 
recycling) 
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2. Identification of Parts

Operation status display 

Vent for Hydroxyl radicals 

Air quality status signal 

Wall mount 
bracket connecter 

Cartridge input 

Power connect 
USB port* 

Air intake/potable filter 

Cartridge IN / OUT display 

Base for Stand type 

* Do not use the USB port. It is for production use only. 

Base (for stand type) 12V DC Adaptor 

Bracket (for wall-mount type) Nail (for wall mount type) 

Cartridge Wick 
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3. Product features
Powerful disinfection and deodorization 
Hydroxyl radicals produce a harmless chemical reaction that creates a unique solution capable of 
disinfecting and removing harmful bacteria, viruses, fungi, VOCs, and odor indoors. 

Constant level of high air quality 

Indoor pollutants are caused by not bringing in enough clean air to dilute emissions from indoor sources 
and by not carrying indoor air pollutants out of the area. To remove pollutants, WellisAir Purifier has 
developed its device to operate for 24 hours. We recommend using the device for 24 hours to have a 
much higher air quality. 

Proven technology 
This technology is proven to be effective at disinfecting in hospitals and other facilities in South Korea, 
China and many other countries. 

Easy/inexpensive to use and maintain 
Replace the cartridge every three (3) months to ensure continuous high-level air purification. 
Power consumption is low. There is no need to buy and change filters or UV lamps. 

Error detection system 
You will be alerted if the cartridge is not installed properly. 

Contamination level sensing 
Indoor air quality is displayed with an air contamination sensor (VOCs). 

Alarm signal for cartridge replacement 
A cartridge replacement signal lights up soon before the cartridge is finished. The device stops 
automatically if you miss the alarm signal for replacement. 

Additional function 
The device can stand by itself or be mounted on the wall. 
You can easily hang the device on the wall once it is assembled, 
- It can cover 550 ~ 650 sq. ft. air purification depending on the extent of pollutants. 



- 9 -

STEP 1 

Hydroxyl radicals surround protection layer 
of harmful bacteria or virus 

STEP 2 

Hydroxyl radicals react with hydrogen 
molecules of harmful bacteria or virus layer 

STEP 3 

Converting into H2O 

3.1 Disinfection and it’s technology 

• What are Hydroxyl radicals? 
Hydroxyl radicals are produced by sunlight and trapped in the ozone as humid air. These natural substances 
are harmless and are easily distinguishable from contaminants. 

• How do hydroxyl radicals disinfect?

3.2 Test Results 

Tested by KCL (Korea Conformity Laboratories) / 2016. March 24th issued 

TEST ITEMS 

TEST RESULT 

Testing Environment Early 
Concentration 

(CFU/mL) 

After 4hrs 
Concentration 

(CFU/mL) 
Reduction rate 
of bacteria (%) 

Antibacterial test for Escherichia coil 1.7X104 <10 99.9 

(37.0±0.1) °C (33.1±0.2) % R.H. Antibacterial test for Pseudomonas aeruginosa 1.9X104 <10 99.9 
Antibacterial test for Staphylococcus aureus 1.4X104 <10 99.9 
Antibacterial test for Salmonella Typhimurium 1.6X104 <10 99.9 

(37.0±0.1 °C (33.1±0.2) % R.H. Antibacterial test for K pneumoniae 2.0X104 <10 99.9 
Antibacterial test for MRSA 1.2X104 <10 99.9 
* A four-hour test is conducted on the surface to measure the device’s air disinfection capability. 

The test results show a 99.9% reduction rate. 

TEST ITEMS 

TEST RESULT 

Testing Environment Early 
Concentration 

(CFU/mL) 

After 4hrs 
Concentration 

(CFU/mL) 
Reduction rate 
of bacteria (%) 

Reduction test for Airborne microbes 
(Klebsiella pneumoniae) 1.2X104 <10 99.9   (23.0±0.2) °C (50.2±1.0) % R.H. 

Reduction test for Airborne microbes (MRSA) 1.0X104 <10 99.9   (23.0±0.2) °C (50.2±1.0) % R.H. 
* A four-hour test is conducted to measure the device’s air disinfection capability. 

The test results show a 99.9% reduction rate. 
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4. Display and touch buttons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Operating button: Turn the power on/off. 
 
 
 

Night mode button: Switch to night mode on/off. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Operating mode: Displays normal operation. 
 
 
 

Night mode: Turns off light and turns on silent mode operation. 
* To turn night mode on, press the night mode button. 

 
 

Cartridge replacement alarm: Indicates that the cartridge needs to be replaced. 
 
 
 

Warning alarm: Alarms improper installation of cartridge or has passed the cartridge 
working duration (90 days) 

4.1 Display and touch buttons 

4.2 Display 
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5. Operation (Device)

• Place the device on a table using a stand or on the wall with a mounted bracket. 

• Insert the adapter jack into the DC power input (socket) on the rear of the device. Then, insert the adapter 
plug into the power outlet. 

• Press the operating button to turn the device on. The device will start working when the operating mode
lights up and after a short buzzer sound. 

• Air quality status sign will light up from red -> orange -> blue for five (5) minutes. Orange light can display
up to 30 minutes until the device reaches its normal condition indicated by the blue light. 

• The device will automatically turn off if the cartridge is missing is not installed properly. 

• If the warning light continuously blinks even after following the above conditions, contact the nearest 
service center or local distributor for further instructions. 

• Press the night mode button to switch the device to night mode. In night mode, light is turned off and
noise is reduced because the fan speed is lower. 

5.1 Operating Mode 

5.2 Night Mode 
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6. Operation (Cartridge)

• Remove the cap by turning it counterclockwise, retain the cap for disposal or moving. 

• Insert the white fiber wick straight into the hole, and then place the cartridge into the device. 
* In case of leakage, wipe clean with a tissue. 

• Open the cartridge cover on the rear of the device and then carefully push the cartridge into the device. 

• Close the cartridge cover after successfully placing the cartridge inside the device. 

* If the warning light is still on, check if the cartridge is properly placed. 
Then, close the cartridge cover carefully. 

* Insert the cartridge while the device is on, which is indicated by a buzzer sound and
the operation mode light. 

6.1 Cartridge preparation 

6.2 Cartridge replacement 
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6.3 Cartridge replacement interval 
① After approximately 3 months of use, the cartridge should be changed. The initial amount of liquid is oversized so 
that it never runs out of solution and can generate hydroxyl radicals for at least 3 months. 

* According to the mode of use (normal/night) and the environment (temperature and humidity) the 
amount of solution remaining will be different. 

② Replace the used cartridge with new one when prompted by the white fixed alarm light of the cartridge.

③  In case you do not replace properly after 7 days from the cartridge alarm light, the device will stop operating. It
will be indicated by the blinked white alarm light and the red warning light 

6.4 Precaution of cartridge usage 

① Moving Device location: When you need to move device, take cartridge out and close the cap not to leak the 
solution. 
② Do not place the device on any unstable/slope surfaces, it might result in a device breakdown due to possible
solution leakage. 
※ The cartridge solution may cause product damage.

③ The cartridge should be replaced after 3 months.
④ A small amount of oil may remain inside the bottle after 3 months.
⑤ If you do not use it immediately, please keep it in a cool and dry place in an upright position.
⑥ Preferably the maximum storage period of the cartridge is 1 year.
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7. For standing with cradle

Carefully align the device onto the base of the cradle. 

Plug the device into the power supply as indicated. 
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Open the cartridge door and place the cartridge inside the device. Firmly push the cartridge until 
locked in place and then close the cartridge door. 

Touch the power button to turn the device on. 
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8. Wall Mount

Install the wall bracket firmly on the wall using the mounting screws. 

Plug the device into the power supply as indicated. 

Open the cartridge door and place the cartridge inside the device. Firmly push the cartridge until 
locked in place and then close the cartridge door. 
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0.6m 

1.4m 

* It is recommended that the device is 140cm away from the floor and 60cm away from a wall corner.

Align and connect the device properly to the wall bracket. 

Touch the power button to turn the device on . 
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9. Checkpoints before and after sales
service call.

Symptom Check point Yes No 

Display is turned 
off or device is not 
working. 

Is the power connected 
properly? Call After Sales 

service center. 
Connect properly 
(AC 110V/50hz power) Is the power outlet 

defective? 

Remarkable 
performance 
difference 

Passed replacement time? Replace the cartridge Call After Sales 
service center 

Unusual device 
vibration 
(abnormal sound) 

Is it placed on an unstable 
or slope surface? 

Move the device onto a 
stable and flat surface 

Call After Sales service 
center 

Cartridge alarm 
mode light blinking 

Is the cartridge properly 
inserted to the device? 

Call After Sales service 
center 

Insert and push the 
cartridge fully into the 
device and close the 
cover. 

Passed replacement time? Replace the cartridge Call After Sales 
service center 

* Separately pack the device and cartridge in case of product return.



Warranty Card 

Company Name:  

First Name:  

Last Name:   

Address:   

Email:   

Serial Number: (see back of device) 

Date of Purchase:    

Send this card to: 
Wellis Air Purifier Trading L.L.C. 
R20, European Business Center, 

Ring Street, DIP
Dubai - U.A.E.

www.wellisairuae.com
info@wellisairuae.com 
Tel: +971-4-886 8872



 
Wellis Air Purifier Trading L.L.C.
R20, European Business Center,

 Ring Street, DIP
Dubai - U.A.E.

www.wellisairuae.com
info@wellisairuae.com 
Tel: +971-4-886 8872

Wellis Co.,Ltd. 
W801, SK V1 Center Bldg, 11, Dangsan-ro 

41-gil, Youngdeungpo-gu, Seoul, Korea 
(07217) 82-2-6121-8251~5 



رقم20 ،  مركز األعمال األوروبي شارع الدائري لمجمع دبي 
لالستثمار دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف:0097148868872 
www.wellisairuae.com 
info@wellisaiuae.com

شركة ویلیس ایر لتجارة معدات التھویة ش.ذ.م.م

J,!ll.JJ.l,!..l,!gt':bµ1J 
,@ - 41 gJ -(Jwq..ib .SK V1µJ-01.>-4-o ,W801 

<'lµg.i.:;l.J I l,Ug..=> ,Jg.1,µJ.J ,g..::;:, -g..i.::;,.icµ�cµ 
5-82-2-6121-8251 (07217] 



أرسل هذه البطاقة إلى:
شركة ويليس اير لتجارة معدات التهوية ش.ذ.م.م

رقم20 ،  مركز األعمال األوروبي شارع الدائري لمجمع دبي لالستثمار 
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف 0097148868872
www.wellisairuae.com 
info@wellisaiuae.com
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النعمنقطة االتصالالعالمة

توقف شاشة العرض 
عن العمل أو أن الجهاز 

ال يعمل.

هل تم توصيل الطاقة بشكل 
اتصل بمركز خدمة ما بعد صحيح؟

البيع.

قم بالتوصيل على النحو 
الصحيح

)قدرة التيار المتردد: 110 
فولت / 50 هرتز( هل هنالك عطل في منفذ 

الطاقة؟

تباين أداء المنتج 
بشكل ملحوظ

هل حان الوقت المحدد 
اتصل بمركز خدمة ما بعد استبدل الخرطوشلالستبدال؟

البيع

اهتزاز الجهاز بشكل 
غير اعتيادي )صوت غير 

عادي(

هل تم وضعه على سطح غير 
مستقر أو مائل؟

انقل الجهاز وضعه على 
سطح ثابت ومستٍو

اتصل بمركز خدمة ما بعد 
البيع

يومض ضوء وضع إنذار 
الخرطوش

هل ُأدِخل الخرطوش في 
الجهاز بشكل غير صحيح؟

اتصل بمركز خدمة ما بعد 
البيع

أدخل الخرطوش وادفعها 
داخل الجهاز بشكل كامل 

ومن ثم أغلق الغطاء.

هل حان الوقت المخصص 
اتصل بمركز خدمة ما بعد استبدل الخرطوشلالستبدال؟

البيع
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* ُينصح بتثبيت الجهاز على الحائط بارتفاع 140 سم عن األرض ومسافة 60 سم عن زاوية الحائط.

1.4m

0.6m

قم بمحاذاة الجهاز وتوصيله بحامل التثبيت على الحائط على النحو الصحيح.

المس زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
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افتــح بوابــة الخرطــوش ثــم أدخلــه فــي الجهــاز. ادفــع الخرطــوش بثبــات إلــى الداخل حتــى وضــع اإلقفال 
ومن ثم أغلق البوابة.

8. التثبيت على الحائط

رّكب حامل التثبيت على الحائط بإحكام باستخدام براغي التثبيت.

قم بتوصيل الجهاز بمزود الطاقة على النحو الُمشار إليه أدناه.
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افتح بوابة الخرطوش ثم أدخله في الجهاز. ادفع الخرطوش بثبات إلى الداخل حتى وضع اإلقفال ومن 
ثم أغلق البوابة.

المس زر الطاقة من أجل تشغيل الجهاز.
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7. إيقاف المنتج على قاعدة الحامل

ضع الجهاز برفق بالوضعية القائمة على قاعدة الحامل

قم بتوصيل الجهاز بمزود الطاقة على النحو الُمشار إليه أدناه.
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① يجب استبدال الخرطوش بعد مضي حوالي 3 أشهر من استخدامه. تتعدى الكمية األولية للسائل الحجم االعتيادي، لذا 
ال ينفد المحلول على اإلطالق وتستمر فعالية توليد جذور الهيدروكسيل لمدة 3 أشهر على أقل تقدير.

ــتخدام  ــة االس ــب بيئ ــي( وحس ــع االعتيادي/الليل ــتخدام )الوض ــة االس ــا لطريق ــي تبًع ــول المتبق ــة المحل ــتتباين كمي * س
)درجة الحرارة والرطوبة(.

② استبدل الخرطوش المستخدم بخرطوٍش جديد، عندما ينبهك لذلك ضوء التنبيه األبيض الثابت الخاص بالخرطوش.
③ سـيتوقف الجهـاز عـن العمـل، بعـد بقـاء ضوء إنـذار الخرطـوش )الُمشـير إلى االسـتبدال الخاطـئ للخرطوش( مضيئـًا لـ 7 

أيام. يمكنك االستبدالل على ذلك عن طريق ضوء اإلنذار األبيض الوامض وضوء التحذير األحمر.

① تغيير موقع الجهاز: في حال اضطرارك لنقل الجهاز، عليك بإخراج الخرطوش وإغالق الغطاء لكيال يتسرب المحلول.
المحتمل  التسرب  نتيجة  الجهاز  في  أعطال  بإحداث  ذلك  يتسبب  فقد  مائل،   / مستقر  غير  سطح  أي  على  الجهاز  تضع  ال   ②

للمحلول.
※ قد يلحق محلول الخرطوش الضرر بالمنتج.

③ يجب استبدال الخرطوش بعد استخدامه لمدة 3 أشهر.
④ قد تتبقى كمية صغيرة من الزيت داخل الزجاجة بعد مضي 3 أشهر على االستخدام.

⑤ يرجى االحتفاظ بالخرطوش في مكان بارد وجاف في وضعية قائمة، في حال عدم استخدامه فوًرا.
⑥ في حالة االحتفاظ، فُيفضل أن ال تتعدى فترة االحتفاظ والتخزين عاًما واحًدا.

3.6  الفترة الزمنية الستبدال الخرطوش

4.6  التدابير الوقائية الستخدام الخرطوش
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• افتح غطاء الخرطوش الكائن في الجزء الخلفي من الجهاز ثم ادفع الخرطوش برفق داخل الجهاز.

• أغلق غطاء الخرطوش بعد التأكد من إدخال الخرطوش في الجهاز بصورة صحيحة.

*  في حال استمرار ضوء التحذير باإلضاءة، فتأكد من إدخال الخرطوش في الجهاز بشكل صحيح، ثم أغلق غطاء 
الخرطوش برفق.

*  أدخل الخرطوش في الجهاز وهو في حالة التشغيل، والُمشار إليه بصوت الطنين وضوء وضع التشغيل.

• افتح الغطاء من خالل تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة، واحتفظ بالغطاء للتخلص منه أو نقله.

• أدخل الفتيل المصنوع من األلياف البيضاء في الفتحة بشكل مباشر، ومن ثم أدخل الخرطوش في الجهاز.

*   إن حدث أي تسريب، امسحه بواسطة منديل ورقي.

6. تشغيل )الخرطوش(

1.6  تحضير الخرطوش

2.6  استبدال الخرطوش
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• ضع الجهاز على الطاولة باستخدام الحامل أو عُلقه على الحائط باستخدام حامل التثبيت على الحائط.

• أدخل قابس المحّول في مأخذ )مقبس( الطاقة ذو التيار المستمر الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز، من ثم 
أدخل قابس المحّول في مأخذ الطاقة الخاص بالمكان الذي تود تشغيل الجهاز فيه.

التشغيل وبعد سماع  لتشغيل الجهاز. سيباشر الجهاز في العمل عندما يضيء وضع  التشغيل   زر  اضغط على   •
صوت طنين لفترة قصيرة.

• ستضيء العالمة التي تدل على حالة نقاوة الهواء ابتداًء من اللون األحمر إلى البرتقالي نهايًة باألزرق لمدة خمس )5( 
االعتيادية  حالته  إلى  الجهاز  وصول  لغاية  دقيقة   30 إلى  تصل  لمدة  البرتقالي  الضوء  يستمر  أن  الممكن  من  دقائق. 

الُممثلة بالضوء األزرق. 

• يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي في حال كان الخرطوش مفقود وتم تركيبه بشكل غير صحيح.

• في حالة أصدر ضوء التحذير ومضات متواصلة حتى بعد اتباع الخطوات آنفة الذكر، فبإمكانك االتصال بأقرب مركز 
خدمة أو موّزع محلي لمزيٍد من التوجيهات.

الليلي  بالعلم، عند تفعيل الوضع  الليلي. يرجى األخذ  لتحويل الجهاز إلى الوضع  الليلي    زر الوضع  اضغط على   •
سينطفئ الضوء وُتقلَّل الضوضاء وذلك بسبب انخفاض سرعة المروحة عما هي عليه في الوضع االعتيادي. 

5. تشغيل )الجهاز(

1.5  وضع التشغيل

2.5  الوضع الليلي
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1.4  شاشة العرض وأزرار اللمس

2.4  شاشة العرض

زر التشغيل: تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة

زر الوضع الليلي: التحويل إلى الوضع الليلي تشغيل / إيقاف

وضع التشغيل: يعرض وضعية التشغيل االعتيادية

تنبيه استبدال الخرطوش: يشير إلى ضرورة تبديل الخرطوش.

اإلنذار التحذيري: يشير إلى تركيب الخرطوش بشكل خاطئ أو إلى تجاوز الخرطوش 
لمدة العمل المقدرة بـ)90 يوًما(

الوضع الليلي: قم بإطفاء الضوء وتفعيل الوضع الصامت.
* لتفعيل الوضع الليلي، اضغط على زر الوضع الليلي.

4. شاشة العرض وأزرار اللمس
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STEP 1 STEP 2 STEP 3

1.3  التطهير وعلوم تطبيقها 

• ما هي جذور الهيدروكسيل؟
ُتنتج أشعة الشمس جذور الهيدروكسيل، حيث ُتحتَجز في طبقة األوزون على شكل هواء رطب. هذه المواد الطبيعية غير 

ضارة ويمكن تمييزها عن الملوثات بسهولة.

ر جذور الهيدروكسيل؟ • كيف ُتطهَّ

ُأجري االختبار في مختبرات التطابق الكورية )KCL(، وصدرت نتائجه في 24 مارس 2016

تحيط جذور الهيدروكسيل بطبقة حامية من 
البكتيريا أو الفيروسات الضارة

تتفاعل جذور الهيدروكسيل مع جزيئات الهيدروجين 
لطبقة من البكتيريا أو الفيروسات الضارة  H2O التحويل إلى جزيء الماء

عناصر االختبار

نتيجة االختبار

البيئة االختبارية التركيز األولي 
)وحدة عد 

المستعمرات/مل(

بعد 4 ساعات من 
التركيز )وحدة عد 
المستعمرات/مل(

النسبة المئوية 
لتخفيض البكتيريا 

)%(

1.7X104<1099.9اختبار مضاد للبكتريا الخاص بالعصيات القولونية

(37.0±0.1)℃ (33.1±0.2)% R.H. 1.9X104<1099.9اختبار مضاد للبكتريا الخاص بالزائفة الزنجارية
اختبار مضاد للبكتريا الخاص بالمكورات العنقودية 

1.4X104<1099.9الذهبية

1.6X104<1099.9اختبار مضاد للبكتريا الخاص بالسالمونيال التيفيموريوم

(37.0±0.1)℃ (33.1±0.2)% R.H. 2.0X104<1099.9اختبار مضاد للبكتريا الخاص بالكلبسيلة الرئوية
اختبار مضاد للبكتريا الخاص بالمكورات العنقودية 

1.2X104<1099.9الذهبية المقاومة للميثيسيلين

* يتم إجراء اختبار األربع ساعات على األسطح من أجل قياس قدرة الجهاز على تنقية وتطهير الهواء.
تبّين نتائج االختبار انخفاًضا بنسبة %99.9

عناصر االختبار

نتيجة االختبار

البيئة االختبارية التركيز األولي 
)وحدة عد 

المستعمرات/مل(

بعد 4 ساعات من 
التركيز )وحدة عد 
المستعمرات/مل(

النسبة المئوية 
لتخفيض البكتيريا 

)%(

اختبار تخفيض الميكروبات المحمولة بالهواء 
.1.2X104<1099.9(23.0±0.2)℃ (50.2±1.0)% R.H)الَكِلْبسية الرئوية(

اختبار تخفيض الميكروبات المحمولة بالهواء 
)المكورات العنقودية الذهبية المقاومة 

للميثيسيلين(
1.0X104<1099.9(23.0±0.2)℃ (50.2±1.0)% R.H.

* يتم إجراء اختبار األربع ساعات من أجل قياس قدرة الجهاز على تنقية وتطهير الهواء.
تبّين نتائج االختبار إنخفاًضا بنسبة %99.9

الخطوة 1 الخطوة 2 الخطوة 3

2.3  نتائج االختبار 
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فاعلية عالية في التطهير وإزالة الروائح الكريهة
تعمل جذور الهيدروكسيل على إنشاء تفاعل كيميائي غير ضار ُينتج محلول فريد يتمّيز بالقدرة على التطهير والقضاء 

على البكتيريا والفيروسات والفطريات والمركبات العضوية المتطايرة والروائح الضارة في األماكن المغلقة.

مستوى عاٍل وثابت من نقاوة الهواء
الذي يعمل على تخفيف  األماكن  إلى هذه  النظيف  الهواء  نتيجة عدم دخول  المغلقة  األماكن  الملوثات في  تظهر 
االنبعاثات الصادرة عن المصادر الداخلية ونتيجة عدم طرح ملوثات الهواء الداخلي خارج هذه األماكن. إلزالة الملوثات، 
طّور جهاز ويليس اير لتنقية الهواء لكي يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم. ننصح بتشغيل الجهاز على مدار 24 ساعة 

يومًيا للحصول على هواٍء نقيٍّ جًدا.

تقنية ُمثبتة
أثبتت هذه التقنية فعاليتها في عملية التطهير داخل المستشفيات والمرافق األخرى في كوريا الجنوبية والصين وعّدة 

بلدان أخرى.

سهل االستخدام والصيانة وغير مكلف في الحالتين
استبدل الخرطوش مرة كل ثالثة )3( أشهر لضمان تنقية الهواء بشكل مستمر وجيد. ال يستهلك المزيد من الطاقة، وال 

يتطلب شراء وتغيير المرشحات أو مصابيح األشعة فوق البنفسجية.

نظام اكتشاف األخطاء
سيتم تنبيهك في حال عدم تركيب الخرطوش بالشكل الصحيح.

استشعار مستوى التلوث
ُيعرض مستوى نقاوة الهواء الداخلي عن طريق مستشعر تلوث الهواء )المركبات العضوية المتطايرة(

إشارة تنبيه الستبدال الخرطوش
تضيء إشارة استبدال الخرطوش قبل انتهاء الخرطوش بفترة قصيرة. يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي في حال 

فاتتك إشارة التنبيه لالستبدال.

ميزة إضافية
- يمكن إيقاف الجهاز بمفرده أو تثبيته على الحائط.

يمكنك تعليق الجهاز على الحائط بسهولة عند تركيب أجزائه.
- ُيمكن لتقنية تنقية الهواء تغطية مساحة تتراوح بين 550 إلى 650 قدًما مربًعا وذلك وفًقا لرقعة امتداد الملوثات. 

3. مواصفات المنتج
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* ال تستخدم منفذ وصلة يو أس بي، فهو خاص الستخدامات معنية بعملية اإلنتاج فقط.

عرض حالة التشغيل

فتحة تنفيس لجذور الهيدروكسيل

إشارة حالة جودة الهواء

موّصل لربط الجهاز بحامل 
التثبيت على الحائط

مدخل الخرطوش

مأخذ توصيل الطاقة
منفذ وصلة

يو أس بي*

مدخل الهواء / مرشح محمول

شاشة إلظهار حالة إدخال وإخراج الخرطوش

قاعدة لحمل الجهاز

حامل لتثبيت الجهاز على الحائط مسامير لتثبيت الجهاز على الحائط

قاعدة لحمل الجهاز محول تيار مستمر   12 فولت

2. تعريف أقسام الجهاز

الخرطوش فتيل
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ُصمم هذا الجهاز لالستخدام في األماكن المغلقة فقط 
ضمن درجة حرارة تتراوح بين

5 إلى 40 درجة مئوية.
 ال تستخدمه في الهواء الطلق

• قد يؤدي ذلك إلى حدوث
أعطال في الجهاز وعيوب

شكلية وتغّير في اللون.

ال تضع الجهاز على أي سطح غير مستقر / مائل أو في مكان 
عالي االرتفاع.

• قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال
في الجهاز أو نشوب حرائق.

ال تدخل في الجهاز أي شيء إطالًقا مهما كان نوعه )مثل 
الدبابيس والعصي والعمالت المعدنية(.

• قد يتسبب ذلك بحدوث
أعطال في الجهاز أو

وقوع صدمات كهربائية.

ال تغطي فتحات الجهاز إطالًقا بالغسيل والستائر والمالبس 
وما إلى ذلك.

• قد يؤدي ذلك إلى نشوب حرائق
 وحدوث أعطال في الجهاز

بسبب الحرارة الداخلية للجهاز.

أبقى الجهاز بعيًدا عن الضوء مسافةال تحرك الجهاز عند استخدامه.
1.5 متر. تجنب تعريضه بشكل

 مباشر ألشعة الشمس.
•  قد يؤدي ذلك إلى تغّير

لون الجهاز

من الممكن ترك كمية قليلة من المحلول داخل الخراطيش، 
ولكن احفظه بعيًدا عن متناول االطفال.

• قد يتسبب ذلك بآالم
في المعدة أو حدوث

إصابات أو حاالت تهّيج الجلد.

الرجاء إغالق الغطاء والتخلص من الخراطيش الفارغة 
بطريقة الصحيحة  )على سبيل المثال عن طريق إعادة التدوير(

1. تدابير الحماية
تنقسم تدابير الحماية إلى »المحاذير« و »االحتياطات«

قد يؤدي عدم اتباع تدابير الحماية إلى إلحاق الضرر بالمنتج أو حدوث أعطال أو تراجع األداء تحذير
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※ تنقسم تدابير الحماية إلى »المحاذير« و »االحتياطات«

قد يتسبب عدم اتباع التوجيهات في إصابات خطيرة أو قد يؤدي للوفاة.

ال تضع أشياء ثقيلة على السلك الكهربائي.
• قد يؤدي ذلك إلى وقوع صدمات كهربائية أو نشوب الحرائق.

أبعد الجهاز عن النار أو المدافئ أو المواد الكيميائية القابلة 
لالنفجار مثل الدخان أو الرذاذ أو غاز البيوتان أو الشموع.

• قد يؤدي ذلك إلى نشوب الحرائق
أو وقوع انفجارات.

ال تشّغل الجهاز في وسط عالي الرطوبة كأماكن
تساقط الثلوج أو األمطار،

فالجهاز مصمم لالستخدام
الداخلي فقط.

• قد يؤدي ذلك إلى نشوب
الحرائق أو وقوع صدمات

كهربائية.

أوقف تشغيل الجهاز عند سماع ضوضاء غير عادية أو شم 
رائحة غير طبيعية.

• أوقف تشغيل الجهاز
واسحب  القابس من

المقبس الكهربائي
 في حالة وقوع زلزال أو

نشوب حريق أو حدوث فيضان.

- يمكن لألطفال ممن تتراوح أعمارهم بين الثمانية أعوام وما فوق واألشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات 
البدنية أو الحسية أو العقلية أو ممن يفتقرون للخبرة من استخدام الجهاز، وذلك عند اإلشراف عليهم أو إعطائهم 

اإلرشادات الالزمة الستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإدراك كافة المخاطر المترتبة في هذا الشأن.
- ال ينبغي على األطفال اللعب بالجهاز.

- ال ينبغي على األطفال تنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف.

تحذير
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1. تدابير الحماية
تنقسم تدابير الحماية إلى »المحاذير« و »االحتياطات«

قد يتسبب عدم اتباع التوجيهات في إصابات خطيرة أو قد يؤدي للوفاة.

المقابس  أو  التوصيل  أسالك  أو  الكهربائية  المآخذ  تحّمل  ال 
حماًل زائًدا

•  قد يتسبب ذلك في نشوب حرائق.

ال تستخدم أي مزود آخر للطاقة.
• قد يتسبب ذلك في حدوث أعطال بالجهاز أو نشوب حرائق 

أو وقوع صدمات كهربائية 

اسحب القابس عوضًا عن السلك
عند فصل جهازك من المقبس

الكهربائي.
• قد يتسبب ذلك في حدوث أعطال

بالجهاز أو نشوب حرائق أو وقوع
صدمات كهربائية.

أدخل القابس في المقابس الكهربائية بطريقة صحيحة.

• قد يؤدي اإلدخال بطريقة خاطئة
إلى نشوب حرائق.

تجنب سحب القابس أو إدخاله
ويدك مبللة

توقف عن استخدام الجهاز واتصل بقسم الخدمة الخاص بنا 
في حالة حدوث ضرر للسلك أو القابس.

• قد يتسبب ذلك في نشوب حرائق أو وقوع
صدمات كهربائية.

احرص على التأكد من عدم وجود
غبار أو ماء على القابس

قبل استخدامه.

ال تمشي أو تخطو فوق السلك
الكهربائي.

• قد يتسبب ذلك بحوث إصابات
أو وقوع صدمات كهربائية.

تحذير



Air Disinfection Purifier

WADU – 02
Product name 

Model

Power consumption

Noise

Coverage

Operating Place

Weight

Size

Wellis Air Disinfection Purifier

WADU-02

3.6W

Less than 30 DB

Min 30 m²

Indoor only

1.7Kg (including cartridge) 

(W)220mm x (D)150mm x (H)370mm
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!)WADU-02( شكًرا الختيارك جهاز ويليس اير لتنقية الهواء

ر هذا المنتج باالعتماد على نظرية "المنقّيات الطبيعية" الموجودة في الغالف الجوي والمعروفة بمسمى جذور  وِّ
ُ
ط

 فريًدا في تنقية الهواء وتعقيم األسطح المحيطة، 
ً
الهيدروكسيل. يقدم علمنا التطبيقي الخاص بجذور الهيدروكسيل حال

فيعمل على القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات والروائح الضارة بشكل دائم داخل األماكن المغلقة.

يعمل جهاز ويليس اير لتنقية الهواء على تحسين جودة الهواء داخل األماكن المغلقة.

ُينصح بقراءة دليل المستخدم بعناية لالطالع على التوجيهات والتدابير الوقائية والمعلومات المفّصلة قبل البدء باستخدام 
المنتج.

المقدمة

المقدمة
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Min 30 m²
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1.7Kg (including cartridge) 
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جهاز لتنقية الهواء

جهاز ويليس اير لتنقية الهواء اسم المنتج

WADU-02النموذج

3.6 واطاستهالك الطاقة

أقل من 30 ديسيبلالضوضاء

50 ~ 60 م2 )550/650 قدم مربع(مدى التغطية

األماكن المغلقة فقطأماكن االستخدام

1.7 كجم - بما في ذلك وزن الخرطوشالوزن

العرض: 220 مم x الطول: 150 مم x االرتفاع 370 ممالحجم



* ُينصح بقراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج
* قد يجرى تعديل على هيئة المنتج ومواصفاته دون سابق إخطار بغرض تحسين المنتج

* يختلف تصميم المنتج ولونه عن تصميم الغالف

WADU-02
دليل المستخدم

جهاز ويليس اير لتنقية الهواء
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