TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Trevira
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir.Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce
yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

Kurutma
FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

En fazla 45°C (110°F)’de sıcak hava ile kurutunuz.

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 20
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir.Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce
yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

Kurutma
FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

En fazla 45°C (110°F)’de sıcak hava ile kurutunuz.

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 60
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir.Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce
yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

Kurutma
FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

En fazla 45°C (110°F)’de sıcak hava ile kurutunuz.

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 70
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir.Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce
yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

Kurutma
FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

En fazla 45°C (110°F)’de sıcak hava ile kurutunuz.

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 80
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir.Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan önce
yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 				

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp, kuruttuktan hemen sonra asın. Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

Kurutma
En fazla 45°C (110°F)’de sıcak hava ile kurutunuz.

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 30
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan
önce yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız.

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp,kuruttuktan hemen sonra asın.Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

Kurutma
Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 65
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan
önce yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız.

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp,kuruttuktan hemen sonra asın.Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

Kurutma
Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 85
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan
önce yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız.

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp,kuruttuktan hemen sonra asın.Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

Kurutma
Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 90
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once kanalların

içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan
önce yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız.

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp,kuruttuktan hemen sonra asın.Kanallarda

All-in-One çözümü uygulandıysa yıkamadan sonra yarı halkaları tekrar takın.
•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

Kurutma
Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 5
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once

kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa
yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız.

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp,kuruttuktan hemen sonra asın.

•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

Kurutma

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin
olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 10
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once

kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa
yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız.

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp,kuruttuktan hemen sonra asın.

•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

Kurutma

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin
olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 15
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once

kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa
yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız.

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp,kuruttuktan hemen sonra asın.

•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

Kurutma

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin
olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 20
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
•

Temizlikten iyi bir netice elde etmek için işleme başlamadan once

kanalların içini dışına çıkarınız. Kanallarda All-in-One çözümü uygulandıysa
yıkamadan önce yarı halkaları çıkarın.
•

Ön Durulama: Yaklaşık 20°C (70°F)’de 3 dakika detarjansız.

•

Ön Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 10 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Yıkama:

Yaklaşık 40°C (104°F)’de 20 dakika. Deterjan 			

miktarı tedarikçinin önerdiği kadar.
•

Her yıkamadan sonra iyice durulayınız.

•

Yumuşatıcı kullanmayınız.

•

Eğer mümkünse kanalları yıkayıp,kuruttuktan hemen sonra asın.

•

Havalandırma sistemini kanalları kurutmak için çalıştırın.

Kurutma

FabricAir ® Laundering and Maintenance
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Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin
olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

FabricAir® Glass
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
Makinada yıkamayınız.

Kurutma
Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan
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emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

www.fabricair.com

TEMİZLİK VE BAKIM

FabricAir® Poly
Genel bilgi
Uzun süreli ve en iyi hava dağılımını sağlamak için kanalların kirden ve tozdan
korunması gerekmektedir. Etkin bakım sayesinde, kanallar istenilen miktardaki
havayı temin eder ve aynı zamanda FabricAir® hava dağıtım sisteminin uzun
ömürlü olmasını sağlar.

40

Yıkama prosedürü
Makinada yıkamayınız.

Kurutma
Kurutma yapmayınız!

Kanalların Depolanması
Kanalların katlanıp kaldırılmadan önce tamamen kuru olduğundan

FabricAir ® Laundering and Maintenance
4170-032 (2019-MAY TR)

emin olunmalıdır. Kanallar kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

www.fabricair.com

