
 

 

UVC HAVA TEMİZLEYİCİ KULLANIM KILAVUZU 

Talimatlar 

Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve ürünü 

uygun şekilde saklayın. 

Kullanım İpuçları 

a. Hava temizleyiciyi çalıştırın. 

Ürünü kutudan çıkarın ve kullanım için mikro USB güç arayüzüne bağlayın. 

Başlat düğmesine 3 saniye basin  

b.Kullanma talimatları:  

① USB kablosunu güç kaynağına 

bağlayın. 

② güç açık - uyanmak ve başlatmak için 

şeffaf düğmeye 3 saniye basın, ardından gösterge ışığı kırmızı olur. 

③  Arıtma Çalışma Modu 

a. Yaklaşık 40 saniye sonra, gösterge ışığı yavaş yavaş mora döner; 

b. Yaklaşık 19 dakika sonra, gösterge ışığı kademeli olarak maviye döner; 



 

 

c. Yaklaşık 23 dakika sonra, gösterge ışığı yavaş yavaş yeşile döner. 

⑤ kapatın - şeffaf düğmeye 3 saniye basın, çalı şmayı durdurun ve 

gösterge ışığı söner. 

 

 

Cihaz açıktır.                     

 

 

 

 

c. Arıtma Prensibi 

Deep UV + antiviral nano malzemeler,% 99.99 arıtma oranı ile dairesel arıtma 

için kullanılır. O3 zararlı maddeleri ayrı ş tırdıktan sonra insan vücuduna 

zararsızdır. Az miktarda ozon (O3) insan sağlığının organizasyonu için 

zararsızdır. 

Negatif iyonların yüksek verimli saflaştırılması (negatif iyon jeneratörü içeride 

yüklüdür ve akıllı anahtar, yüksek konsantrasyonlu negatif iyon grubunu serbest 

bırakarak havaya "vitaminler" ekler.) Sürüş sırasında ormandaki gibi nefes 

almanıza izin verir !      

         

Mod Kırmızı Mod Mor Mod Mavi Mod Yeşil 

Sterilizasyon 

yaklaşık 40 saniye 

devam ediyor. 

Bakteri miktarı 

yaklaşık 19 dakika 

sonra yavaş yavaş 

azalmaktadır. 

Tüm bakteriler 

yaklaşık 23 dakika 

sonra öldürüldü. 



 

 

e. Akademik Sonuçları: 

Derep UV Led teknolojisi, bakteri, virüs, spor ve diğer mikroorganizmaların 

hücre duvarlarını delmek, DNA ve RNA'nın baz çiftlerini yok etmek, nükleik 

asit ve protein yapısının çoğaltma yeteneğini yok etmek, hızlı arındırma 

sağlamak için kullanılır. 

Yöntem, toksik yan ürünler, ozon ve ikincil kirlilik üretmeyen fiziksel bir arıtma 

yöntemidir; yüksek güvenlik, çevre koruma ve diğer avantajlara sahiptir. 

ASTM e1052-11 ve tıp merkezleri arasındaki işbirliğinin sonucuna göre, UVC 

ve antiviral nano kompozit, enterovirüs (IKO11), grip soğuk algınlığı virüsü, 

solunum füzyon virüsü ve akciğer tüberküloz bakterileri üzerinde 24 saat içinde % 

99.99 öldürme etkisine sahiptir. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Çalışma Modu: MUC Akıllı Kontrol 

U S B ： 5V 1000mA 

USB Voltaj: 5V 1000mA 

Giriş Voltajı: 5V 1000mA   Rated Power: <3W 

Air Volume: large <30dB   Çalışma Gürültüsü: <30dB 

Güç Bağlantı Noktası: Mikro USB 

Çalışma Göstergesi: Destek dört renkli ekran (Kırmızı / Mor / Mavi / Yeşil) 

Hava Hızı Modu: Yüksek hız / düşük hız / sirkülasyon 



 

 

Arıtma yöntemi: Deep UV LED, Anyon, Yeni antiviral nanokompozitler 

Arıtma Verimliliği: Yüksek verimlilik  

Sterilizasyon Derecesi: 99.99%  Formaldehit Giderim Oranı: 99.99% 

Anyon Konsantrasyonları: Yüksek konsantrasyon 

Fan tipi: PWM hız kontrol fonksiyonlu yüksek verimli turbo şarjlı fan 15 <15m 

Uygulama Alanı: <15m³ Ürün boyutu: 145 * 89 * 42mm  

Ürün Net Ağırlığı: 200g 

Çalışma Alanı: Arabada / Yatak Odası / Okuma Odası / Oturma Odası 

Parçalar: 1 adet Mikro USB kablosu, Uzunluk: 1m 

Tüm parametre bilgileri gerçek performansa tabidir. 

 

Sterilizasyon Hava temizleyicisinin bakımı: 

- Temizleyicinin yüzeyindeki tozu temizlemek için bir saç kurutma 

makinesi kullanabilir veya temizleyiciyi ovmak için ıslak bir bez ve% 

75 alkol kullanabilir, ancak lütfen suyun cihazın içine girmediğinden 

emin olun. (Kasayı sökmeye gerek yok.) 

 

 

 

 



 

 

 

3. Parti Kalite İnceleme Raporu 

 

 

Dikkat! 

- Su girişinden kaynaklanan cihaz hasarını önlemek için, cihazı açtıktan sonra 

lütfen düzgün bir şekilde yerleştirin. 

- Sterilizasyon hava temizleyicisini temizlemek için asla aşındırıcı çözücüler 

kullanmayın. 

- Temizlik için sert kimyasal çözücüler kullanmayın. 

- Lütfen çevreyi korumaya dikkat edin ve rastgele atmayın, patlamayı önlemek 

için ürünü ateşe atmayın. 

- Yanlışlıkla oynamaktan kaçınmak için lütfen bebeklerin ve çocukların 

erişemeyeceği yerlerde saklayın. Talimatların rehberliğinde kullanılması 

önerilir. 

-Muhafazayı açmaya ve kendiniz onarmaya çalışmayın. Ürün başarısız olursa, 



 

 

lütfen resmi müşteri hizmetlerine başvurun. 

- Kullanıcı hava temizleyiciyi uzun süre kullanmazsa, lütfen kuru bir yere ve 

büyük sıcaklık değişimleri ve toz bulunan yerlerden uzağa yerleştirildiğinden 

emin olun. 

- Sterilizasyon hava temizleyici, derin ultraviyole ışınlarının dışarı sızmamasını 

sağlamak için tasarlanmı ş tır, 

lütfen kullanmaktan çekinmeyin. 

Yol boyunca sağlık size 

eşlik etsin! 
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