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TE!EKKÜR
Uzun yõllar sorunsuz çalõ!masõ için tasarlanan ve Ÿretilen bu
ŸrŸnŸ satõn aldõ"õnõz için te!ekkŸr ederiz. Bu kõlavuz satõn
almõ! oldu"unuz ŸrŸnden en iyi performansõ almanõz için
hazõrlanmõ!tõr.

HAKKIMIZDA
Noor, evlerden i"yerlerine kadar gerekli olan tüm sanitasyon ihtiyaçlarõna somut bir cevap
olan UV-C kullanõmõnõn ihtiyaç ve güvenlikle mükemmel uyumudur. Cõva içermeyen -oldukça
kirletici- ve insanlar için e"it derecede zararlõ olan ozon üretmeyen UV-C LED sterilize edici
lambalarõn üretiminde uzmanla"mõ"tõr.
UV-C õ"õnlarõ, güne" tarafõndan üretildikleri için do#al kaynaklar olup, ultraviyole õ"õnlarõ
olarak da bilinen 100 ila 280 nm dalga boyunda yayõlan õ"õk bandõnõn bir parçasõdõr. UV-C
õ"õnlarõnõn mikrop öldürücü özellikleri, bakterilerin, virüslerin, alerjenlerin ve di#er
patojenlerin DNA'sõnõ deaktive ederek üreme yeteneklerini engelleyebilir.
Bu nedenle UV-C õ"õnlarõ kullanõlarak sterilizasyon, kimyasal ajanlarõn aksine direnç
olu"turmadan bakterilerin %99'unun ortadan kaldõrõlmasõnõ ve bunun sonucunda bireyin ve
çevrenin korunmasõnõ sa#lar.
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GÜVENL"K UYARILARI

Elektronik cihazlarõ kullanõrken, a"a#õdakiler dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine her zaman uyulmalõdõr;
!! Cihazõ kullanmadan önce "ebeke voltajõnõn cihaz voltajõ ile uyumlu oldu#undan emin
olun.
!! Cihaz oyuncak de#ildir. Bu nedenle, çocuklarõn cihazõ kullanmasõna izin vermeyin ve cihazõ
çocuklarõn yakõnõnda kullanõrken daha dikkatli olun.
!! !lk kez kullanmadan önce cihazõ hasar ve arõza açõsõndan kontrol edin.
!! Cihazda herhangi bir hasar varsa lütfen bizimle ileti"ime geçin.
!! Cihaz kapalõyken fi"i prizde bõrakmayõn.
!! Hasarlõ cihazlarõ çalõ"tõrmayõn.
!! Kesinlikle cihazõ onarmaya veya sökmeye çalõ"mayõn.
!! Temizlik sõrasõnda cihazõn fi"ini çekin.
!! Cihaz yalnõzca Noor teknolojisi ile tamir edilebilir. Yanlõ" onarõmlar kullanõcõ için tehlike
olu"turabilir.
!! Cihazõ yanõcõ veya patlayõcõ malzemelerin yakõnõnda çalõ"tõrmayõn.
!! Herhangi bir elektrik arõzasõ tehlikeli olabilir.
!! Cihazõn içine asla yabancõ cisim girmesine izin vermeyin.
!! Titre"ime veya arõzaya neden olabilece#inden, cihazõ bilgisayar, televizyon ve radyo gibi
cihazlardan en az bir metre uza#a koyun.
!! Asla cihazõ örtmeyin. Cihazõn örtülmesi hava giri" ve çõkõ"õnõ engeller ve tehlike olu"turur.
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!!

Cihazõ suya batõrmayõn, õslanma ihtimali olan yerlerde veya nemli yerlerde tutmayõn.

!! Cihazõn kablosu hasar görmü"se veya hasar görmü"se kullanmayõn.

!! Ürünü ta"õmadan önce fi"ini çekin.
!! UV-C õ"õ#õna do#rudan ve a"õrõ maruz kalma kalõcõ göz veya cilt hasarõna neden olabilir.
Ürün ultraviyole radyasyona maruz kalmayõ önlemek için yüksek güvenlik mekanizmasõ ile
üretilmi"tir.
!! Ürünü uzun süre kullanmayacaksanõz, kapatma dü#mesine basõn veya fi"ini çekin.
!! Bu ürün, UV õ"õnlarõ yayan LED'ler içerir. Do#rudan õ"õk kayna#õna bakmayõn.
!! Ürün çalõ"õrken havalandõrma deliklerine dokunmayõn. Cilt yanõklarõna neden olabilir.
!! UV-C LED'leri kesinlikle üründen çõkarmayõn ve çalõ"tõrmayõn.

NOT: Lütfen tüm talimatlarõ ve güvenlik uyarõlarõnõ dikkatlice okuyun.
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"LER"DE KULLANIM "Ç"N BU KULLANIM
KILAVUZUNU SAKLAYINIZ

BAKIM VE TEM"ZL"K
!!Cihazõ temizlemeye ba"lamadan önce daima fi"ini çekin.
!!Cihazõn dõ" gövdesi gerekti#inde hafif nemli bir bezle temizlenebilir.
!!A"õndõrõcõ temizlik malzemeleri kullanõlmamalõdõr.
!!Cihazõn iç yüzeyine nem girmemesine dikkat edilmelidir.
!!Kalõntõ bõrakmamak kaydõyla yaygõn olarak kullanõlan herhangi bir temizleyici ile tüy
bõrakmayan bir bez kullanõlabilir.
!!UV-C ledlerine çõplak elle dokunmayõnõz, çalõ"ma sõrasõnda õsõnõrlar ve parmaklarda yanõk
izi bõrakmasõna veya kirlenmesine neden olurlar.

UV-C Led: UV-C LEDs must not be interfered with bare hands
and naked eyes!
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TEKN"K ÖZELL"KLER
GENEL AÇIKLAMA
SterilTube, UV-C LED'leri sayesinde havadaki partikülleri %90,1 oranõnda temizler. Ortam
havasõnõ zararlõ partiküllerden arõndõrarak iç ortam hava kalitesini artõrõr. Özellikle ofisler,
restoranlar, hastaneler, oteller, kafeteryalar, kütüphaneler, spor salonlarõ, anaokullarõ,
okullar, kamu binalarõ gibi alanlarda sa#lõklõ ve güvenli hava ko"ullarõ olu"turmak için etkilidir.
Cihazda yüksek verimli fanlar kullanõlmõ"tõr. Kontrol paneli üzerinden çalõ"tõrõlabilir. UV-C
lamba mikroorganizmalarõ yok etmede etkilidir. 207-280 nm dalga boyu aralõ#õndaki UV-C
õ"õnlarõ mikroorganizmalarõn DNA / RNA zincirlerine zarar verir, tüm faaliyetlerini durdurur
ve nötralize eder.

Ürün adõ
UV-C dalgaboyu
Lamba ömrü
Sanitasyon kapsamõ
UV-C lamba
Voltaj
Güç tüketimi
Materyal
UV-C radyasyon gücü
Gürültü emisyonu (dB)
A#õrlõk
Uzunluk
Koruma sõnõfõ
Renk seçenekleri
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KULLANIM

AÇMA/KAPAMA TU$U

GÜÇ KABLOSU G!R!$!
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Cihaz prize takõldõktan sonra, odanõn içindeki ortam havasõnõ sterilize etmeye
ba"lamak için tek yapmanõz gereken açma / kapama dü#mesine basmaktõr.
Cihazdan maksimum verim alabilmek için cihazõ konumlandõrõlaca#õ alanda duvar
kö"eleri yerine bo"lu#un ortasõna yerle"tiriniz. Duvara yakõn bir yere koyarsanõz,
duvardan en az 20 cm uza#a yerle"tirin. Cihazõn üstünü ve hava giri"lerini asla
kapatmayõn.
Cihazõn ta"õnmasõ ve montajõ sõrasõnda insan sa#lõ#õ ve i" güvenli#ine yönelik tedbirler
alõnmalõdõr.
Montajdan önce eksik veya hasarlõ parça olmadõ#õndan emin olun.
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