Hava Temizleyici
YH07XPIAA

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 okuyun.

Ana Özellikler
y

Ayakkabı içine girecek şekilde dizayn edilmiş olup ayakkabıların her zaman temiz ve
dezenfekte olmasını sağlar.

y

Bakterileri yok eder ve kötü kokuları giderir

y

Gelişmiş İyonizasyon Teknolojisini kullanır

y

4 adet C tipi pil veya 6-9 V DC adaptör olmak üzere iki farklı güç kaynağı ile
kullanılabilir

y

Küçük ve hafif

#

Teknik Özellikler
Voltaj

Güç
Sarfiyatı

Maksimum
Etki Alanı

Boyutları
(G x D x Y)

Ağırlık

Negatif Oksijen
İyon Yoğunluğu

Aktif Oksijen
Yoğunluğu

DC6-9V

1W

0,2 m2

200 x 140 x 70mm

205 gr

≥ 1 x 103/cm3

≤ 0.08 mg/m3

Ürünün Görünümü ve Fonksiyonları

Uygulama alanı
y

Bu cihaz spor ayakkabıları, deri ayakkabılar ve terlikler dahil olmak üzere her türlü
ayakkabı içerisinde kullanılabilir.

Kullanma Talimatları
#

y

Güç: 4 adet C tipi kuru pil veya DC adaptörü kullanın.

y

Pille kullanmak için cihazın iki kolundaki yuvalara ikişer adet pil yerleştirin. Pil yuvasını
#
açmak için kapağını “ef” pozisyonuna getirin, C tipi pilleri gösterildiği şekilde doğru
yönde yerleştirin ve kapağı tekrar “fe” pozisyonuna çevirin.

y

Açma (“ON”) düğmesine basın. Cihazın çalışmaya başladığını gösteren yeşil ışık
yanacaktır. Cihaz çalışma esnasında temizleme modunu aktif ve sessiz olmak üzere
otomatik olarak ayarlayacaktır. 6 saat sonra ise otomatik olarak kapanır.

y

Cihaz “HI” ve “LO” olmak üzere iki çalışma moduna sahiptir. “HI” modunda cihaz kötü
kokuları giderir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
y

Havadaki nem oranı yüksekken cihazın biraz gürültü yapması normaldir, cihazda bir
sorun olduğu anlamına gelmez.

y

Pil kullanırken, gösterge ışığı kırmızıya döndüğünde pilleri değiştirin ve cihazın içindeki
metal halkayı yumuşak pamuklu bir bezle silin.

y

Cihazın yüzeyini yalnızca hafif bir deterjanla temizleyin.

y

Elektrik çarpmasından ve cihazın iç parçalarının zarar görmesinden kaçınmak için cihazı
sıvı maddeler içine koymayın, içine metal parçalar sokmayın veya cihazın içini açmaya
kalkışmayın.

YORK önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

