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ONE SHOT - B014

Yhden käyttökerran hajun neutraloija ja ilmanraikastin
ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmiin

One Shot on suunniteltu tarjoamaan nopea ja
yksinkertainen ratkaisu ilmanvaihtojärjestelmien
aiheuttamiin vanhentuneisiin hajuihin. Lisäksi One
Shot tuote antaa täydellisen raikkauden ajoneuvon
sisätilaan, joten onko asiakkaan tarvetta virkistää
ilmastointijärjestelmä vai puuttua vain tupakoinnin,
lemmikkieläinten tai ruoan hajuihin?
One Shot -järjestelmä raikaste tarjoaa vastauksen.
EDUT

KÄYTTÖOHJE

Nopea ja helppo käyttö ilman työkaluja
Tarjoaa pitkäaikaisen raikkauden
Testattu standardin EN1276 mukaisesti
Mustikka tuoksu

TYYPILLISET KÄYTTKOHTEET
Ilmastointijärjestelmät jäähdyttävät ilmaa ennen kuin ne
menevät matkustamoon; tämä jäähdytysvaikutus aiheuttaa
kondensaatiota ilmastointilaitteen sisällä, mikä voi aiheuttaa
vanhentuneiden hajujen muodostumista, varsinkin jos sitä
käytetään ajoittain tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen.
One Shot toimii täyttämällä matkustamo väkevällä
raikastimella ja hajun neutraloijalla, joka vedetään
ilmastointijärjestelmän läpi, ja lauhduttamalla jäähdyttimissä
hajujen neutraloimiseksi lähteellä, saadaan välitön raikkaus.
Lisäksi tuote imeytyy ajoneuvon koko sisätilan kankaaseen,
jotta se tarjoaa pitkäaikaisen sisätilan raikkauden.
One Shot on testattu standardin EN1276 mukaisesti. Viiden
minuutin kontaktiajan jälkeen One Shot on osoittautunut
bakteereja tappavaksi seuraavia vastaan: MRSA, Escherichia
Coli, Salmonella Typhimurium, Listeria Moncytogenes.

Käynnistä moottori. Käynnistä ilmastointijärjestelmä ja aseta se
maksimijäähdytykseen. Aseta ilma sisäkierrolle kierrättämään
ilmaa ohjaamosta takaisin ilmastointijärjestelmän läpi. Osoita
sivun tuuletusaukot auton keskelle (tämä estää tuotetta
kondensoitumasta sivuikkunaan).
Aseta tölkki pystysuoraan matkustajan etupuolen lattialle, jos
lattia on epätasainen, tue tölkkiä sen kaatumisen estämiseksi.
Varmista, että tölkki on sijoitettu siten, että tuote ei ruiskuta
suoraan kojelautaan tai muuhun sisustukseen.
Jos ajoneuvossa on nahkaistuimet, on suositeltavaa, että
matkustajan istuin suojataan kuivalla kangkaalla tai pölysuojalla,
jotta vältetään herkän nahan tahriintuminen.
Paina tölkin päällä olevaa painiketta, sulje ajoneuvon ovet ja
anna tölkin tyhjentyä kokonaan (noin 5 minuuttia). Älä käytä
tuotetta kenenkään ollessa autossa. Kun tuote on tyhjentynyt
ajoneuvoon, ajoneuvo voidaan sammuttaa ja hoito on valmis.
On kuitenkin hyötyä siitä, jos annat tuoteen vaikuttaa
pidenmpään ennen ajoenuvon ottamista normaali käyttöön,
jotta tuoksu imeytyy vielä täydellisemmin huokoisiin pintoihin,
vaikkakana tämä ei ole välttämätöntä.
Palauta ilmanvaihtojärjestelmä normaaliasetuksiin
HUOM.
Ennen kuin ajat autoa, avaa ovet ja anna tuulettua 2 minuutin
ajan, jotta höyryt leviävät. Älä koskaan tupakoi käyttäessäsi tätä
tuotetta. Tämän tuotteen painike sisältää lukitusvälilehden,
jonka avulla tölkki voi tyhjentää kaiken sisällön yhdessä
sovelluksessa. Älä paina painiketta ennen kuin olet valmis
hoidon aloittamiseksi..
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