Nano-TiO2
Otomobil Hava
Temizleyici
YH32XPTAA

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
•

YORK Nano-TiO2 İç Mekan Dezenfeksiyon Teknolojisi havada bulunan hemen hemen tüm
zararlı maddeleri yok eder

•

Otomobiller için özel dizayn

•

Düşük enerji sarfiyatı

•

Küçük ve uzay çağı dizaynı

Z YORK Nano-TiO2 İç Mekan Dezenfeksiyon Teknolojisi

Hakkında

YORK, UV-A ışınlı fotokatalitik oksidasyon yöntemiyle havada bulunan ve hastalık yapan
mikroorganizmaları öldüren ve Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) yok eden patent başvurusu
yapılmış bir teknoloji olan Nano-TiO2 İç Mekan Dezenfeksiyon Teknolojisini hizmetinize
sunuyor. Bu yeni teknoloji temizleme verimliliğini büyük oranda arttırır ve havadaki hemen
hemen tüm zararlı madde ve mikropları yok eder. Bu maddeler arasında şunlar bulunmaktadır:
•

Biyolojik hastalık yapan maddeler – bakteriler, virüsler, vb.

•

Organik zararlı maddeler – formaldehit, benzen, vb. gibi uçucu organik bileşikler

•

Küf, mantar, vb.

•

Gaz halindeki inorganik zararlı maddeler – NOx, SOx, vb.

•

Duman ve kötü kokular

Teknik Özellikler
Voltaj
DC12V

Güç
Sarfiyatı

Maksimum Etki
Alanı

3W

2 m2

2

Boyutları
140 x 90 x 50 mm

Ağırlık
180 gr

Model YH32XPTAA

Ürünün Görünümü
Hava miktarı ayar düğmesi
HIGH (yüksek)/LOW (alçak)
Açma/Kapama düğmesi
(ON/OFF)

DC giriş

Oto çakmak fişi

Kullanma Talimatları
•

Oto çakmak fişini otomobilinizin çakmak soketine takın ve Açma/Kapama düğmesine basın.
Cihazın çalışmaya başladığını gösteren yeşil ışık yanacaktır.

•

Hava kalitesine bağlı olarak TiO2 sterilizasyon işlemi HIGH (yüksek) veya LOW (düşük)
olarak ayarlanabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•

Cihazın ıslanmamasına dikkat edin. Cihazın içine su veya başka bir sıvının girmesine izin
vermeyin.

•

Cihazın yüzeyini yalnızca hafif bir deterjanla temizleyin. Alkol ve benzen çok güçlü
maddeler olduğundan cihazın yüzeyi zarar görebilir. Cihazı temizlemeden önce fişini çekin.

Etki Alanı
•

2

Bu ürün otomobillerde 2 m ’lik bir alanın temizlenmesi için uygundur.

3

YORK önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

