Hava Temizleyici
YH06XPIAA

KULLANMA KILAVUZU
Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli
bir şekilde okuyunuz ve daha sonra
başvurmak üzere saklayınız.

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Sizlere her
zaman hizmet vermeye hazırız. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde
okuyunuz.

Ana Özellikler
y

Gardırop, kitaplık ve kapalı alanlarda kullanıma yönelik olarak dizayn edilmiştir

y

Bakterileri yok eder ve kötü kokuları giderir

y

İç mekanlardaki havayı taze ve temiz tutmak için Advanced Ionic Breeze Teknolojisini
kullanır

y

Tamamen sessiz çalışır

y

İki farklı güç kaynağı: 6 adet C tipi pil veya 9-12V DC adaptör

Teknik Özellikler
Voltaj

Güç
Sarfiyatı

Maksimum
Etki Alanı

Boyutları
(G x D x Y)

Ağırlık

Maksimum
Negatif Oksijen
İyon Yoğunluğu

Aktif Oksijen
Yoğunluğu

DC9-12V

2W

5 m2

220 x 150 x 65mm

212 gr

≥ 1 x 103/cm3

≤ 0.08 mg/m3

Ürünün Görünümü ve Fonksiyonları
Asma kancası
Hava çıkışı

Gösterge ışığı
DC girişi

Pil
Yuvası
BURST düğmesi

Açma/Kapama
(ON/OFF) düğmesi

Toz toplayıcı

Uygulama alanı
Bu cihaz duvara asılabileceği gibi gardırop veya gömme dolap raflarına da konabilir. Ayrıca
tuvalet veya küçük boyutlu yatak odalarında da kullanılabilir.
Duvara asmak için cihazın arkasındaki vida yuvalarını kullanın. Vidaların duvara sağlam bir
şekilde bağlandığından emin olun.
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Model YH06XPIAA

Kullanma Talimatları
y

Pille kullanmak için cihazın arkasındaki pil yuvasının kapağını okla gösterildiği yönde
#
iterek açın. 6 adet C tipi alkalin pili yuva içinde gösterildiği şekilde doğru yönde
yerleştirin ve kapağı kapatın.

y

6 adet C tipi pil 4-6 ay dayanır (çalışma moduna bağlı olarak).

y

Yeşil gösterge ışığı cihazın yeterli güçle çalıştığını gösterir. Bu ışık kırmızıya döndüğünde
pillerin değiştirilmesi gerekir.

y

Bu cihaz ayrıca pilin azaldığını bildirmek için bir sesli uyarı özelliğine de sahiptir.

y

AC şebeke gerilimi kullanırken: Elektrik tasarrufu yapılması ve çevrenin korunması için
mümkün olduğu zamanlarda AC şebeke geriliminin kullanılması tavsiye edilir. Bunun için
adaptörün fişini yakındaki bir prize takın ve DC kablosunu da cihazın üzerindeki DC
(doğru akım) girişine takın.

y

Cihazın “LO” ve “HI” olmak üzere iki çalışma modu bulunmaktadır. Düğme “LO” veya “HI”
konumuna getirildiğinde yeşil gösterge ışığı yanıp söner. Normal şartlarda “LO” modunu
kullanın. Kötü kokuların fazla olduğu durumlarda ise “HI” modunu kullanın.

y

Cihaz her açılışında 1 saat boyunca sürekli olarak çalışır. Daha sonra otomatik olarak bir
saatlik aralarla çalışmaya devam eder.

y

“BURST” düğmesine basıldığına cihaz ilk çalışma moduna geri döner ve var olan
kokuları hızlı bir şekilde yok etmek için 1 saat boyunca sürekli olarak çalışır.

#

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Cihazı pil ile kullanırken, pilin akması durumunda gardıroptaki giysilerinize zarar gelmemesine
dikkat edin.
y

Kaliteli, yüksek performanslı alkalin pil kullanın.

y

Farklı markalara sahip pilleri veya kullanılmış ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.

y

Cihazın uzunca bir süre kullanılmayacağı durumlarda pilleri yuvalarından çıkartın.

y

Piller zayıfladığında hemen değiştirilmelidir.

y

Gardırop veya gömme dolap içinde kullanılırken lütfen cihazın etrafında yeteri kadar
boşluk olduğundan ve hava çıkışlarının kapanmadığından emin olun.

y

Havanın nemli olduğu durumlarda cihazdan statik gürültüler gelebilir. Bu sesler normaldir.

y

Cihazın her 2-3 ayda bir temizlenmesi gereklidir. Temizlemek için metal toz toplayıcıları
(şekle bakın) alt kısımdan çıkartın ve yumuşak bir bezle silin. Cihazın dış yüzeyini
temizlemek için hafif bir deterjan kullanın.

y

Cihazın içine nem, sıvı maddeler veya metal nesnelerin girmemesine dikkat edin.

y

Elektrik çarpmasından ve cihazın iç parçalarının zarar görmesinden kaçınmak için
cihazın içini açmaya kalkışmayın.
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YORK önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

