UV-C Miracle Wand®
Virüsleri (örneğin H1N1 Gribi),
Bakterileri (örneğin MRSA), Salmonella,
E.coli, Stafilokoklar, Alerjenler, Küf, Toz
Akarları (Mite) ve yumurtalarını
yaĢadığımız ortamlardaki tüm
yüzeylerden % 99
oranında yok eder
ve strelizasyon sağlar.

KULLANIM KILAVUZU
UV-C Miracle Wand®
Model No: KF201

GİRİŞ
UV-C Miracle Wand® kesin bilimsel laboratuvar testlerine tabi tutulmuĢtur ve bakteri, virus,
mantar, ve diğer mikro-organizmaları, MRSA ve H1N1 dahil olmak üzere %99 oranında tüm
yüzeylerden yok ettiği ıspatlanmıĢtır. Yüzeylere, hassas kumaĢlara ve çevreye zararlı olan sert
kimyasalların kullanımına olan ihtiyacı da azaltır.
Miracle Wand‟ın tam kalbinde UV-C lambası bulunur. Bu lamba Ultraviyole Mikrop Öldürücü
Enerji üretir, ve bu ıĢığa maruz kalan tüm mikro-organizmaları öldürür. Bu iĢlem bir yüzey
üzerinde önerilen süre boyunca, 1,5-2cm mesafeden, lambanın alt tarafta olduğu Ģekilde ve
yüzey üzerinde haraket ettirilmesi durumunda en etkili olur.
Kirleticilerin çoğu mikroskobik seviyedir ve çıplak gözle görünemezler. Bu nedenle, kimyasal
temizleyicilerde olduğu gibi etkiyi direk olarak göremezsiniz. Herkes yaĢadığı ortama farklı
seviyelerde hassasiyet gösterir, bazı insanlar diğerlerine göre daha güçlü bağıĢıklık sistemine
sahiptir. BağıĢıklık sisteminin güçlülüğüne ve genel sağlık durumlarına göre patojen ve
alerjenlere karĢı herkesin farklı seviyelerde eĢik değeri ya da toleransları vardır. Bazı bakteri
türleri, örneğin E.coli, müdahale edilmediklerinde kendilerine özgü çürük kokuları sebebiyle
tespit edilebilirler ve bazı kiĢiler için ölümcül öneme sahip olabilirler.
UV-C Miracle Wand®‟i kullanmak „görünmeyeni temizlemek‟ için mükemmel bir yoldur, mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkları ciddi oranda azaltır ve kokuya engel olur.
Toz Akarları (Mite) evimizde ve çalıĢma ortamlarımızda heryerdeler, ölü deri hücreleri üzerinde
Ģölen yapıyorlar. YaĢamak için en sevdikleri yerlerden biri sizin yatağınız ve yastıklarınızdır.
YetiĢkin bir insan yılda 3,5-4 kg deri döker, ömrümüzün üçte birinden fazlasını yatağımızda
geçirdiğimize göre, bir yatak yılda 10 milyon toz akarı, yumurtası ve dıĢkısını tutabilir. Onların
dıĢkı atıkları astım krizleri, ekzema, saman nezlesi gibi hastalıklara sebep olur ve aynı zamanda
diğer tehlikeli virüs ve bakterilerin yayılmasına sebep olur.
Çocukların Toz Akarlarına maruz kalması ömür boyu süren alerjik durumlara sebep olabilir.
UV-C Miracle Wand® spesifik ve doğal bir ıĢık frekansı (253,7nm) kullanarak bakteri ve virüsleri
yüzeylerden temizler. Wand açıkken ve uygun pozisyonda tutulduğunda UV-C ıĢığa maruz kalan
alanı gösteren bir mavi ıĢık yayar. Bu mavi ıĢık UV-C değildir ve görmek güvenlidir. Bu mavi ıĢık
görsel olarak sterilize edilen alanın anlaĢılmasına yardımcı olmak için kullanılmıĢtır. Wand ile
düzenli olarak sterilizasyon iĢlemi iç ortam hava kalitesinin artmasına da yardımcı olur.
Sterilizasyon iĢlemi ilk adım olarak yüzeyin etraflıca temizlenmesi ile baĢlar. Wand‟ı kullanmadan
önce, normalde yapmakta olduğunuz gibi bir deterjan kullanarak yüzeyi tüm kirden, yağdan ve
tozdan arındırın. Sterilizasyon öncesi kirlerin ve kırıntıların yüzeyden gitmesini sağlamıĢ
olacağız. UV-C Miracle Wand® kirleri ve kalıntıları almaz ya da temizlemez, ve günlük temizlik
rütinlerine ek olarak kullanılması gerekir. Yüzeylerde temizlik ve sterilizasyon sağlamanın en iyi
yolu budur.

ÖZELLİKLER
Yeni UV-C Miracle Wand® ev ve iĢyeri gibi ortamlarınızda yüzeylerde bulunan tehlikeli virüs ve
bakterilere karĢı mücadeledeki en iyi koruma yöntemlerinden biridir.









Ultraviolet (UV-C) ıĢık 99.9% oranında bakteri, virüsler, mantar sporları, toz akarları,
tahta Kurusu ve onların dıĢkıları, küçük örümcek, küf, pire yumurtaları, salmonella, E.coli,
Stafilokoklar, MRSA süperbakterileri ve H1N1 virüsü gibi tüm mikro-organizmaları tüm
yüzeylerden temizler.
Kokuları engeller, splenius, zatürre, astım ve alerjik rahatsılıklara sebep olan bakteri ve
toz akarlarını yok eder.
Odalarınızı, dolaplarınızı ve ev eĢyalarınızı temiz ve antiseptik bir ortamda tutar.
Elde taĢınabilir ve kullanımı kolay tasarım.
LED ekran.
Sterilizasyon gücünü artıran Açık Tüp Tasarımı.
3 operasyon modu: 5 dakika / 60 dakika / Sürekli Modu

Güvenlik Özellikleri:




Kullanıcının direk UV ıĢık iletiĢimini kalkanlayan özel cam filtre.
UV ıĢık belirtilen sure dolduğunda otomatik olarak kapanır.
Yuvartop güvenlik kilidi: UV-C ıĢığın insan vücudu ile iletiĢiminden tamamen kaçınmak
için cihaz 60 dereceden fazla dönderilirse UV ıĢık otomatik olarak kapanır.

Not: Yuvartop güvenlik kilidi içerdiği mekanizma gereği tıkırdayan bir ses çıkartır – bu normaldir.
Spesifikasyonlar:









Ürün ebatları: L530mm X W68mm X H57mm
Ağırlık: 370gm
Antiseptik Lamba: 4W Lamba
Enerji Kaynağı: 3 Pin Plug 13amp 100 – 240V
Piller: AA X 4 adet ( 4.8v, 1500mAh NiMH kapalı Ģarj edilebilir pil paketi)
Adaptör ÇıkıĢı: DC 6.5V 1A
Dalgaboyu: 253.7nm (Ozonsuz)
Kullanımda değilken asabilmek için sabit kablo.

Lütfen satın aldıktan sonra paketinizi kontrol ediniz, UV-C Miracle Wand®‟nin zarar
görmediğinden emin olunuz. Paket Ultraviolet-C Light Miracle Wand® ve Enerji kablosu/AC
adaptörünü içerir.

UYARI VE TEDBİRLER
Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu listeyi tamamen okuyun ve kolay ulaĢabileceğiniz bir
yerde saklayın.

















Cihazı çocukların ve evcil hayvanların eriĢim alanlarının dıĢında tutun.
Çocukların bu cihazı kullanmasına hiçbir zaman izin vermeyin.
Yangın ya da Ģok riskinden korunmak için cihazın yağmur ya da yoğun nem altında
kalmamasına dikkat edin.
Ürünü açıkken gözetimsiz bırakmayın.
Bu ürün hiçbir servis edilebilir parça içermez. Wand herhangi bir Ģekilde zarar görmüĢse,
örneğin, enerji kaynağı kablosu zarar görmüĢse, Wand‟ın içerisine sıvı ya da nesneler
düĢmüĢse, Wand yağmur ya da neme maruz kalmıĢsa, düĢmüĢse ya da normal Ģekilde
çalıĢmıyorsa; Lütfen en yakın MüĢteri Hizmetleri DanıĢmanına ulaĢın.
Ürün herhangi bir sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakılmamalıdır ve vazo
gibi içi sıvı dolu olan nesneler ürünün üzerine ya da yakınına koyulmamalıdır.
Herzaman için UV-C ıĢınlarını gözünüzden ve bedeninizden uzak tutunuz.
Hiçbir zaman bu cihazın gözlerinize ya da vücudunuzun herhangi bir bölümüne doğru
olmasına izin vermeyin.
Cihazı kullanırken UV Geçirmez güvenlik gözlükleri ya da maskeleri kullanmanızı
Ģiddetle öneririz.
Cihazı hiçbir zaman hayvanlar üzerinde kullanmayın! Sadece onların uyku alanlarında
onlar yokken kullanınız. Sepet ve battaniyeleri en haftada birkez dezenfekte edilmelidir.
UV ampülün kırılmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir.
Ürünü kullanım sonrası kaldırmadan önce UV ampülün soğumasını bekleyin.
Ürün meyve ve sebzelerin üzerinde önerilen kullanım süreleri dikkate alınarak
kullanılmaları haricinde diğer hiçbir gıda ürünü üzerinde kullanılmamalıdır.
Koruyucu gözlükleri yetkili satıcınızdan ya da istediğiniz herhangi biryerden tedarik
edebilirsiniz.
DİKKAT: Cihazı sadece Wand ile birlikte verilen adaptör ile kullanın!
DİKKAT: Pillerdeki sızma Wand‟da zarara sebep olabilir. Eğer pillerin sızdırma
yaptığını gördüyseniz cihazı kullanmayınız. Pillerden sızan materyalin teninize ya da
gözlerinize değmesine izin vermeyin. Yerel yönetmeliğin önerdiği Ģekilde pilleri atın.
DİKKAT: UV-C Miracle Wand® içerisindeki ampül az miktarda civa içerir, bunun
solunması ya da yutulması yaralanmalara sebep olabilir. Ampülü tutarken hassas ve
kırılmaması için özen gösterin. Ampülün temizlenmesi ya da atılması için, lüfen yetkili
temsilciniz ile iletiĢime geçiniz.

LÜTFEN DĠKKAT: HĠÇBĠR ZAMAN GÖZÜNÜ YA DA TENĠNĠZĠ
UV-C MIRACLE WAND IġIĞINA MARUZ BIRAKMAYIN!

KULLANIM
Pil paketi Wand‟dan bağlantısız olarak gönderilir. Wand‟ı kullanmadan önce, ürün tutacağı
içersinde bulunan pil paketini yine ürün tutacağı içerisinde bulunan ana bağlantı noktalarına
bağlamanız gerekmektedir.

Pil Paketini bağlama:
1. Bir (+) tornavida kullanarak Wand‟ın alt tarafında
bulunan pil kapağını açın.
2. Kapalı pil paketini çıkartın ve pillerden çıkan
kabloları ana tutacaktan çıkan kablolara takın.
3. Pil paketini pil alanına yerleĢtirin.
4. Pil kapağını takın ve vidaları sıkıĢtırın. (vidaları
sıkıĢtırırken aĢırı güç kullanmanıza gerek yoktur)

Wand’ı Şarj Etme:
Pillerin ilk kez Ģarj edilmesi yaklaĢık olarak 12 ile
14 saat arasında sürer. Sonraki Ģarjlar yaklaĢık 4
ile 8 saat arasında tamamlanır.
Enerji kablosu bağlantısını UV-C Wand
tutacağındaki bağlantı yerine takın. Adaptörü
elektrik prizine takın.

Açma ve Kapatma:
Cihazı çalıĢtırmak için açma/kapama düğmesine basın ve 3 saniye
bekleyin. LED ekran “00” gösterecek açılma bip sesi duyacaksınız.
Operasyon modunu seçmek için düğmeye tekrar
Operasyon Süre
basın. Operasyon modu seçilene kadar UV-C tüpü
Göstergesi
baĢlamayacaktır. Eğer bir dakika içerisinde herhangi
bir operasyon modu seçilmezse cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
Cihazı kapatmak için hangi operasyon modunda olursanız olun
açma/kapama düğmesine 3 saniye basmanız yeterlidir.
Pil Ģarjının azalması durumunda LED ıĢık yanıp sönmeye baĢlar ve bip sesi ile uyarı verir.

OPERASYON MODLARI
UV-C Miracle Wand® üç farklı operasyon moduna sahiptir. Düğmeye basarak modlardan
kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz.




5 Dakika Operasyon Modu
60 Dakika Operasyon Modu
CC (Sürekli Operasyon Modu)
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5 Dakika Operasyon Modu [05]:
A. Cihaz aktif modda (00) ya da Sürekli Modda (CC) iken düğmeye bir kere basarak 5 Dakika
moduna (05) geçebilirsiniz. Bu durumda UV-C lambası açılacak. LED ekran 05 gösterecek
ve 3 saniye sonra geriye saymaya baĢlayacak.
B. 5 Dakika modunda çalıĢırken, 5 dakika tamamlandığında cihaz tamamen kapanır.
C. Cihazı 5 dakikadan daha erken kapatmak için düğmeye basın ve 3 saniye basılı tutun.
60 Dakika Operasyon Modu [60] (önerilen mod):
A. LED ekran 05 gösterirken 60 Dakika moduna geçmek için düğmeye bir kez basın. LED
ekran 60 gösterecek ve 3 saniye sonra geriye saymaya baĢlayacak.
B. 60 Dakika modunda çalıĢırken, 60 dakika tamamlandığında cihaz tamamen kapanır.
C. Cihazı 60 dakikadan daha erken kapatmak için düğmeye basın ve 3 saniye basılı tutun.
Sürekli Operasyon Modu [CC]:
A. LED ekran 60 gösterirken CC moduna geçmek için düğmeye bir kez basın. LED ekran CC
gösterecek çalıĢtığı sürece bu Ģekilde kalacak.
B. Sürekli Operasyon modunda çalıĢırken, UV-C lamba hep açık kalacak ve cihaz
kapatılmadığı ya da pil Ģarjı tükenmediği sürece açık kalmaya devam edecek.
C. Cihazı kapatmak için düğmeye basın ve 3 saniye basılı tutun.

KULLANIM ÖNERİLERİ
Yatak/Yorgan/Yastıklar: UV-C Miracle Wand® ile sterilizasyon esnasında Wand‟ı yüzeyden 6cm
kadar yukarıda tutun ve yavaĢça hareket ettirerek kullanın. Her 30cm‟lik alanın yaklaĢık 20
saniye sterilize edilmesi gerekir. Tüm yüzeyi bu Ģekilde tamamlayana kadar devam edin.
Evcil Hayvan yatakları ve örtüleri: Yukarıda bahsedilen Yatak/Yorgan/Yastıklar için kullanılan
aynı yöntemle sterilize edin.
KiĢisel Hijyen Ürünleri: Jilet, fırça, tarak gibi kiĢisel hijyen ürünlerinizi sterilize etmek için Wand‟ı
1.5 – 2 cm uzaklıkta yaklaĢık 10 saniye süreyle kullanın.
Mutfak Aletleri ve Yüzeyleri: Bıçak, satır, kesme tahtası, mutfak aletleri ve yüzeyleri için Wand‟ı
yakın mesafeden 10 saniye kullanarak sterilize edebilirsiniz. Su kaynaklarından uzakta kullanın!
Meyve ve Sebzeler: Wand‟ı yaklaĢık 20 cm kadar yukarıda tutmalısınız, sterilize etmek
istediğiniz meyve ve sebzeler için 20 saniye kadar kullanabilirsiniz. Dikkat: Meyve ve Sebzelere
20 saniyeden daha fazla kullanmayın, tadlarını değiĢtirebilir. Diğer hiçbir gıda ürünü üzerinde
KULLANMAYIN!
Genel Banyo Mikrop ve Kokuları: Wand‟ı yüzeylerden yaklaĢık 6cm yukarıda tutarak ve sağa
sola kaydırarak kullanabilirsiniz. 20 saniye boyunca sterilize edebilirsiniz. Wand‟ın suya
düĢmemesine ve temas etmemesine dikkat edin!
Ayakkabılar: Mantara sebep bakterileri öldürmek için ayakkabınızı en az haftada bir kez 1,5 – 2
cm mesafeden 5 dakika boyunca sterilize edin. Ayakkabılarınızın tabanına sıklıkla uygulayın –
unutmayın ayakkabılarınızın tabanı eve bakteriyi taĢıyan en önemli kaynaklardan biridir.
Bilgisayarlar, ÇalıĢma Masaları, Kapı kolları, Telefon, Uzaktan Kumandalar, vb.: 6cm mesafeden
10 saniye boyunca kullanarak sterilize edin.
Genel olarak verimli bir dezenfeksiyon 6cm uzaklıktan 20 saniye boyunca kullanım ile
mümkündür.

Ürün garantisi ithalatçı firma tarafından sağlanır. Garanti kırılma, zarar görme, yanlıĢ kullanım,
yanlıĢ uygulama, tahribat, suya maruz bırakma gibi cihazın çalıĢmasını engelleyerek sonuçlar
doğuracak durumları kapsamaz.
Garanti, ürünün iadesi durumunda iade sürecinde yoldaki ya da kargodaki hasar durumlarını
kapsamaz. Ürün iadesi durumunda sigortalı iletim tercih etmenizi öneririz.
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