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Kuluttajatuotteet

Airco-Fresh®
Ilmastoinnin puhdistusaine

Tuotetiedot

Wynn’s Airco-Fresh® on erittäin tehokas vesiliukoisiin ja
pinta-aktiivisiin ainesosiin pohjautuva puhdistussuihke
ilmastointijärjestelmille.

Ominaisuudet
 Puhdistaa ilmastointijärjestelmän lauhduttimen pinnan.
 Poistaa epämiellyttävät hajut ja ehkäisee niiden palautumista.
 Estää allergisia reaktioita kuten aivastelua, nuhaa, yskää, kurkkukipua, silmien
ärsytystä jne.
 Tuote on palamaton ja koostuu ainesosista, jotka eivät ole myrkyllisiä, eivät ärsytä
eivätkä hapeta.
 Voidaan suihkuttaa kaikissa asennoissa (jopa ylösalaisin).
 Ponnekaasuna toimii puhdistettu ilma.
Käyttö
 Kaikille henkilöautojen, kuorma-autojen ja huviveneiden ilmastointijärjestelmille
siitepölysuodattimella tai ilman.
 Ei tule käyttää ilmanraikastimena.
Tekniset tiedot
Olomuoto
Tiheys 20 °C:ssa
pH-arvo
Ponnekaasu

: kirkas sininen neste
: 0,999 kg/dm³
: 9,8
: puhdistettu ilma

Ohjeet
Tapa 1: moottoritilan kautta
 Mikäli järjestelmässä on siitepölysuodatin tai matkustamon suodatin, poista se (ks. ).
 Säädä ilmavirtaus kulkemaan vain kojelaudan keskiaukkojen kautta.
Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu
Tässä esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön
kokemuksiimme. Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kanna tästä mahdollisesti
aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, edellä esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.
Tuotenumero 30202

-

Viimeisin päivitys:

30.4.2015

Airco-Fresh - 2

Tuotetiedot

Manuaalisesti säädettävä ilmastointi
 Kytke ilmastointi pois päältä (ks. ).
 Aseta lämpötilan säädin kylmäasentoon (ks. ).
 Aseta ilmastointi ”ulkoilmatilaan” ja tuuletin maksiminopeudelle (ks. ).
Automaattinen ilmastointi
 Aseta ilmastointi ECO-tilaan mikäli mahdollista tai kytke ilmastoinnin aktivointi pois
päältä (ks. ).
 Säädä lämpötila mahdollisimman alhaiseksi (ks. ).
 Aseta ilmastointi ”ulkoilmatilaan” ja tuuletin maksiminopeudelle (ks. ).
Jatka seuraavasti:
 Ravista Airco-Fresh®-pakkaus huolellisesti ennen käyttöä.
 Suihkuta Airco-Fresh®-tuotetta järjestelmän ilmanottoaukkoon (joka sijaitsee yleensä
moottoritilassa matkustajan puolella) (ks. ).
 Suihkuta pitkin painalluksin kolmen minuutin ajan kolmen sekunnin välein.
Tapa 2: jalkatilan kautta
 Säädä ilmavirtaus kulkemaan vain kojelaudan keskiaukkojen kautta.
Manuaalisesti säädettävä ilmastointi
 Kytke ilmastointi pois päältä (ks. ).
 Aseta lämpötilan säädin kylmäasentoon (ks. ).
 Aseta tuuletin maksiminopeudelle (ks. ).
 Aseta ilmastointi ”sisäkierrolle” (ks. ).
Automaattinen ilmastointi
 Aseta ilmastointi ECO-tilaan mikäli mahdollista tai kytke ilmastoinnin aktivointi pois
päältä (ks. ).
 Säädä lämpötila mahdollisimman alhaiseksi (ks. ).
 Aseta tuuletin maksiminopeudelle (ks. ).
 Aseta ilmastointi ”sisäkierrolle” (ks. ).
Jatka seuraavasti:
 Ravista Airco-Fresh®-pakkaus huolellisesti ennen käyttöä.
 Etsi kohta, josta ilma imeytyy voimakkaimmin ja suihkuta tähän ottoaukkoon pitkillä
painalluksilla minuutin ajan. Tämä aukko sijaitsee yleensä matkustajan puolen
jalkatilassa (ks. ).
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− Kytke ilmastointi pois päältä ja odota 10 minuuttia ennen kuin kytket sen takaisin päälle.
Huom. Älä suihkuta siitepölysuodattimen läpi. Useimmissa autoissa siitepölysuodatin sijaitsee
moottoritilassa.
Yksi pakkaus riittää kahteen käsittelykertaan.
Pakkaus

Tuotetiedot

Tuotenumero 30202 – 12 x 250 ml aerosoli – EN/FR/DE/NL/IT/LV/TR/PT/RU/EL/CS/PL/HU
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