KULLANIM
PROTOKOLÜ
CİHAZIN KULLANIMI
UYARI! BU PROTOKOL KULLANIM KILAVUZUNDA VE CİHAZDA
BULUNAN TALİMAT VE UYARILARI DEĞİŞTİRMEZ: LÜTFEN
KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN.

• İşleme başlamadan önce - gerekirse - yüzeyleri ve kumaşları kir ve tozu temizlemek
için en uygun yöntemle temizleyin.
• Cihazınız buhar ayarı ile donatılmışsa - buharlı temizleyici olarak da kullanılabileceğinden ortalama bir seviyeye ayarlayın veya önceden ayarlanmış programların varlığında kullanım
kılavuzuna bakın.
• Cihazın Isınması: Cihaz ilk açıldığında, optimum çalışma sıcaklığına ve basıncına
ulaşmak için aşağı doğru yaklaşık 30 saniye "boş bir alana" buhar verin.
Yüzeyleri veya kumaşları işlemeden önce her duraklamadan sonra, aynı şekilde birkaç saniye
dağıtın.

YAPMAK İSTEDİĞİNİZ İŞLEMİ SEÇİN:

DERİNLEMESİNE
DEZENFEKSİYON1
Sık ve sürekli temasa daha
fazla maruz kalan nesneler ve
yüzeyler (ör. Kulplar, Tezgah
üstü, musluklar ...)

SIK SANİTİZE İŞLEMİ

Arka arkaya 30 saniye
boyunca maksimum 10
santimetre mesafeyi koruyarak
(ara ayağı) buharı yüzeye dik
olarak dağıtın. Buhar, çapı
yaklaşık 10 cm olan bir alanda
etkili olacaktır.

Sağdan sola (veya tersi) veya
yukarıdan aşağıya (veya tam
tersi) yavaş ve tekrarlanan
vuruşlarla saniyede yaklaşık
10 santimetre buharı dağıtın.

Farklı yüzeylerin ve kumaşların temizlenmesi için aşağıdaki tabloya bakın.
Tablo, yapılacak işleme bağlı olarak şunları gösterir: stand ara parçasının kullanımı açık
(mesafe 10 cm) veya kapalı (yakın mesafe); yoğunlaştırıcı aksesuarının kullanımı veya
kullanılmaması (düz veya kavisli); HPMed veya boş bir şişe takılıyken.

STAND / ARALIK

BUHAR
AKSESUARI

HPMED

SERT YÜZEYLER
(cam dahil)

✓

-

✓

DÖŞEME
(minderler, döşemeli
sandalyeler, koltuklar,
şilteler ...)

-

-

✓

KUMAŞ / GİYSİ2

-

-

✓

ELEKTRİKLİ

✓

-

✓

-

DÜZ

BOŞ ŞİŞE
KULLANIN

-

AÇILI

BOŞ ŞİŞE
KULLANIN

ALETLER3

DRENAJ VE
IZGARA

TUVALET /
ULAŞILAMAZ ALANLAR

İşlemden sonra yüzeylerin / kumaşların hızlı ve kendiliğinden kurumasını bekleyin.
Kuruma süreleri çevre koşullarına (sıcaklık ve nem), doğru kullanıma ve yüzeylerin niteliğine ve
sıcaklığına bağlıdır.
Sadece kesinlikle gerekliyse tek kullanımlık bir bezle kurutmayı tamamlayın.
HPMED, BUHARA YARDIMCI BİR EK DETERJANDIR.
Çevreye saygılıdır
İnsanların ve hayvanların varlığında kullanılabilir
Kokuları yok eder
Yüzeylere ve kumaşlara zarar vermeden kullanılabilir.

1

Üçüncü şahıslar ve bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan testler ve / veya araştırmalar, Polti Sani Sisteminin virüsleri, mikropları, bakterileri, mantarları ve sporları %99,999'a kadar ortadan kaldırdığını doğrulamaktadır.

2

Özellikle ısıya duyarlı olabilecek kumaşlar için, buharı sabit bir noktada yoğunlaştırmaktan kaçının ve bunun yerine tekrar tekrar geçişlerle sterilize edin. Su geçirmez kumaşlara sert yüzeyler gibi davr anın.

3

Elektrikli cihazlarda, herhangi bir işlem yapmadan önce fişi prizden çıkarın ve yüzeylerin tamamen kurumasını bekleyin.
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