
• Cihaz hijyen ve donanım bakımından özel imalattır. 
• Sağ tarafında 2 Amper Füs Anahtar Yuvası vardır. Cihazı 

şok akımlara karşı korur. Sigorta atarsa 1adet 2 A cam 

• Cihazın şebeke girişinde şebeke koruma üntesi vardır
• Cihazın sağ tarafında On/Off anahtarı olup ışıklıdır. 
• Cihazın Sağ tarafında bir sayaç bulunmaktadır. Bu sayaç 

ile cihazın kaç saat süre ile kullanıldığını tespit etmek 
amaçlanmıştır. Cihaz açıkken  saat sayar. Cihaz  içinde 
kullanılmış olan UVC Lambaların verimli ömrü 9000 saat 
olarak hesaplandığı için bu saat yardımı ile lambanın 
değiştirme zamanı kolaylıkla  tespit edilecektir. 

•
lambası bulunur. Bunun amacı cihazın içindeki 
lambalarnn arızalı olup olmadığını anlamaktır. Işık 
yanıyorsa lamba aktiftir. 

• Cihaz topraklı bir enerji fişi beslenmiştir. Lütfen 
cihazınızın topraklı prize veya toprak hattı içeren bir 
sisteme bağlanmış olduğundan emin olunuz. 

• Cihazınızı tercihen AYDINLATMA hattı üzerine bağlayınız. 
Makine veya üretim hatları bulunan tesislerde 
harmoniklere karşı bu uyarıya mutlaka uyunuz. Aksi 
takdirde cihazın elektronik balastı kısa süre içinde arıza 
yapabilir. 

• Cihazınızı manuel olarak açıp kapatabileceğiniz gibi ayrıca 
uzaktan  kumanda ile de açabileceksiniz. Cihazın yanında 
size ulaştırılan ve cihazın alt tarafında bulunan cihaz 
numarası ile aynı numarayı taşıyan uzaktan kumanda 
ünitesi ile bu işlemi kolaylıkla yapacaksınız. Kumanda 
cihazı 1 adet pil ile çalışmaktadır.  Cihazı kumanda 
etmiyorsa pili kontrol edelim ve değiştirelim. Cihazınız 
çalışacaktır. Kumanda ünitesi 1 adet olup yedeği yoktur. 
Kumanda ünitesini lütfen dikkatli saklayınız. 

• Cihazınızın üstünde 4 adet askı aparatı bulunmaktadır. 
Bu askıları tavana monte ettikten sonra cihaza bağlayıp 
istediğiniz yükseklik için ayarlayabilirsiniz . Bu işlemi askı 
aparatı üzerinde bulunan pime parmak ile bastırarak 
kolayca yapabilirsiniz. Pime bastığınızda tel serbest kalır , 
bıraktığınızda tel sabitlenir. 

• Cihazın giriş ve  çıkışında bir adet fan, Fan ünitesi 
bulunmaktadır. Filtrasyon poliüretan filtre ile sağlanmaktadır.

• Cihazın içi daha yüksek verim elde etmek için alüminyum 
parlak reflektör ile kaplanmıştır. 

• Cihazın içinde Kumanda ünitesi, Elektronik balast ve 2 
veya 1 adet UVC Lamba bulunmaktadır. 

• Cihazda kullanılan kablolar  yüksek kalitelidir.

• Arıza halinde lütfen cihaza müdahale etmeyiniz. 
Firmamıza bilgi verip, talimata göre hareket ediniz. 

Cihazın sağ orta  tarafında  bir adet yeşil gözetleme 

sigorta ile değiştiriniz.

UVC lambaların çalışma ömrü ortalama 9000 saattir. Bu sürenin sonunda lambalar değişmelidir. Lambanın çalışma-
ması halinde Hysafe Air'in üzerindeki yeşil ışık yanmayacaktır. Işığın yanmadığını tespit ederek o  lambayı değiştirebil-
irsiniz.
Ortamın toz yüküne göre Hysafe Air'in giriş ve çıkışlarında bulunan filtreler 3-6 ay arası değiştirilmelidir.

Not:  Soluduğunuz havanın oksijen seviyesinin en iyi düzeyde kalması için Sağlık Bakanlığının da tavsiye ettiği gibi mekanınızı kapı pencere 
açarak her üç saatte bir yarım saat havalandırınız.

Güvenlik Bilgileri :
• Hasarlı güç kabloları, priz veya fişleri kullanmayınız.
• Cihaz su ile temas etmemelidir. Islak elle güç kablosuna ve cihaza 
dokunmayınız bu durum sizde ve cihazınızda hasarlara sebep 
olabilir.
•Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye 
kalkışmayınız. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır. 
•Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.

Hızlı Başlama Kılavuzu:
• Cihazın çıkış bölümü havayı geniş alana üfleyecek şekilde konumlandırıl-
malıdır. 
• Cihazı topraklama olan prize taktıktan sonra açma kapama anahtarına 
basınız. Işığı yanıyorsa çalışıyor demektir. (220 -230 V)
• Uzaktan kumandadaki ON/OFF tuşu ile cihazı açıp-kapatabilirsiniz.
• UVC lambaları yanıyorsa, cihazın ortasında bulunan gözetleme bölümün-
den yeşil ışık çıkışı görülecektir.

20,5 cm

20,5 cm

105 cm

10 kg

1 adet PHILIPS TUV PL-L 
55W/4P HF 1CT/25 UVC

•

224 cfm

1 x 40 W

Hysafe Air Hava/Ortam Temizleme Cihazı, havayı çekerek 30m³ hacimde 90 dakikada 4 log oranında Serratia marcescens bakterisine etki eder

Cihazın üzerinde, Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler 
Tebliği kapsamında yer alan Ürün Etiketi bulunmaktadır. 
Lütfen, etiket  üzerinde yer alan tüm bilgileri okuyunuz ve 
özellikle Uyarı Bilgilerini dikkate alınız. Temizlik ve Bakım


