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HAKKIMIZDA
Noor, evlerden iyerlerine kadar gerekli olan tüm sanitasyon $#1$5)/%+ somut bir cevap
olan UV-C (2))+%*%+%+ ihtiyaç ve güvenlikle mükemmel uyumudur. %4 içermeyen -oldukça
kirletici- ve insanlar için eit derecede 6//)% olan ozon üretmeyen UV-C LED sterilize edici
)*)/%+ üretiminde uzmanla*%1%/?
UV-C %%+)/%> güne 1/!%++ üretildikleri için doal kaynaklar olup, ultraviyole %%+)/%
olarak da bilinen 100 ila 280 nm dalga boyunda 55%)an %%( +%+%+ bir ./0%%/? UV-C
%%+)/%+%+ mikrop öldürücü özellikleri, bakterilerin, virüslerin, alerjenlerin ve dier
patojenlerin @0%+% deaktive ederek üreme yeteneklerini engelleyebilir.
Bu nedenle UV-C %%+)/% (2))+%)/( sterilizasyon, kimyasal &+)/%+ aksine direnç
oluturmadan bakterilerin %99'unun ortadan ()%/%)*0%+% ve bunun sonucunda bireyin ve
çevrenin (,/2+*0%+% salar.
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GÜVENLK UYARILARI

Elektronik $#6)/% (2))+%/(+> aa%($)/ dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine her zaman 252)*)%%/A
 $#6% kullanmadan önce ebeke 4,)1&%+%+ cihaz 4,)1&% ile uyumlu olduundan emin
olun.
 Cihaz oyuncak deildir. Bu nedenle, ,2()/%+ $#6% (2))+*0%+ izin vermeyin ve $#6%
,2()/%+ 5(%+%+ (2))+%/(+ daha dikkatli olun.
 lk kez kullanmadan önce $#6% hasar ve /%6 %0%++ kontrol edin.
 Cihazda herhangi bir hasar varsa lütfen bizimle iletiime geçin.
 Cihaz (.)%5(+ fii prizde %/(*5%+?


0/)% $#6)/% )%1%/*5%+?

 Kesinlikle $#6% onarmaya veya sökmeye )%*5%+?
 Temizlik 0%/0%+ $#6%+ fiini çekin.
 Cihaz 5)+%6 Noor teknolojisi ile tamir edilebilir. +)% ,+/%*)/ kul)+%% için tehlike
oluturabilir.
 $#6% 5+%% veya .1)5%% malzemelerin 5(%+%+ )%1%/*5%+?
 Herhangi bir elektrik /%60% tehlikeli olabilir.
 $#6%+ içine asla 5+% cisim girmesine izin vermeyin.
 Titreime veya /%65 neden olabileceinden, $#6% bilgisayar, televizyon ve radyo gibi
cihazlardan en az bir metre uzaa koyun.
 Asla $#6% örtmeyin. $#6%+ örtülmesi hava giri ve %(%%+% engeller ve tehlike oluturur.
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$#6% suya 1%/*5%+> %0)+* ihtimali olan yerlerde veya nemli yerlerde tu1*5%+?

 $#6%+ kablosu hasar görmüse veya hasar görmüse (2))+*5%+?

 Ürünü ta%*+ önce fiini çekin.
 UV-C %%%+ dorudan ve a%/% maruz kalma ()%% göz veya cilt #0/%+ neden olabilir.
Ürün ultraviyole radyasyona maruz ()*5% önlemek için yüksek güvenlik *(+$6*0% ile
üretilmitir.
 Ürünü uzun süre (2))+*5(0+%6> kapatma dümesine 0%+ veya fiini çekin.
 Bu ürün, UV %%+)/% yayan LED'ler içerir. Dorudan %%( kayna%+ (*5%+?
 Ürün )%%/(+ #4)+%/* deliklerine ,(2+*5%+? Cilt 5+%()/%+ neden olabilir.
 UV-C LED'leri kesinlikle üründen %(/*5%+ ve )%1%/*5%+?

NOT: Lütfen tüm 1)$*1)/% ve güvenlik 25/%)/%+% dikkatlice okuyun.
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LERDE KULLANIM ÇN BU KULLANIM
KILAVUZUNU SAKLAYINIZ

BAKIM VE TEMZLK
$#6% temizlemeye balamadan önce daima fiini çekin.
$#6%+ % gövdesi gerektiinde hafif nemli bir bezle temizlenebilir.
A%+%/%% temizlik malzemeleri (2))+%)**)%%/?
$#6%+ iç yüzeyine nem girmemesine dikkat edilmelidir.
 )%+1% %/(**( (5%5) 55"%+ olarak (2))+%)+ herhangi bir temizleyici ile tüy
%/(*5+ bir bez (2))+%)$)$/?
UV-C ledlerine %.)( elle ,(2+*5%+%6> )%ma 0%/0%+ %0%+%/)/ ve parmaklarda 5+%(
izi %/(*0%+ veya kirlenmesine neden olurlar.

UV-C Led: UV-C LEDs must not be interfered with bare hands
and naked eyes!
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TEKNK ÖZELLKLER
GENEL AÇIKLAMA
SterilTube, UV-C LED'leri sayesinde havadaki partikülleri %90 ,/+%+ temizler. Ortam
#40%+% 6//)% partiküllerden /%+%//( iç ortam hava kalitesini /1%/%/? Özellikle ofisler,
restoranlar, hastaneler, oteller, kafeteryalar, kütüphaneler, spor 0),+)/%> +,(2))/%>
okullar, kamu $+)/% gibi alanlarda sa)%()% ve güvenli hava ko2))/% oluturmak için etkilidir.
Cihazda yüksek verimli fanlar (2))+%)*%1%/? Kontrol paneli üzerinden )%1%/%)$)$/? UV-C
lamba *$(/,,/"+$6*)/% yok etmede etkilidir. 207-280 nm dalga boyu /)%%+($ UV-C
%%+)/% *$(/,,/"+$6*)/%+ DNA / RNA zincirlerine zarar verir, tüm faaliyetlerini durdurur
ve nötralize eder.

Ürün "
UV-C dalgaboyu
Lamba ömrü
Sanitasyon %+-'"
UV-C lamba
Voltaj
Güç tüketimi
Materyal
UV-C radyasyon gücü
Gürültü emisyonu (dB)
A",&"%
Uzunluk
Koruma -"(""
Renk seçenekleri
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8

Cihaz prize 1(%)%(1+ sonra, ,+%+ içindeki ortam #40%+% sterilize etmeye
balamak için tek 5.*+%6 gereken açma / kapama dümesine 0*(1%/?
Cihazdan maksimum verim alabilmek için $#6% (,+2*)+%/%)% alanda duvar
köeleri yerine boluun ,/10%+ yerletiriniz. Duvara 5(%+ bir yere (,5/0+%6>
duvardan en az 20 cm uzaa yerletirin. $#6%+ üstünü ve hava girilerini asla
(.1*5%+?
$#6%+ ta%+*0% ve *,+1&% 0%/0%+ insan sal%% ve i güvenliine yönelik tedbirler
)%+*)%%/?
Montajdan önce eksik veya #0/)% parça ,)*%%++ emin olun.
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