
Návod na stavbu viz strana 3!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt:   Dezinfekční a sterilizační UVC + O3 lampa

Max velikost místnosti:   40m2

Příkon:   38 W

Napájení:   230 V (EU kabel)

Instalace:   přenosný

Váha:   1,6 kg

Doporučený provoz:   15 až 60 minut dle velikosti místnosti, poté důkladně odvětrat

Provozní podmínky:  vlhkost nesmí překročit 80%

Životnost zdroje UVC:  9000 hodin 

Funkce:   časovač 15 až 60 minut

Materiál:   plast

Rozměry:   480 x 210 x 210 mm (D x Š x H)

Obsah balení: 1ks UV-C trubice, 1ks základna, 2ks bočnice, 1ks horní díl, 1ks dálkový ovladač, 1ks baterie 23A 12V do dalkového ovladače,   
        navod k použití

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si 
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
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Popis a využití:

Zařízení slouží k zabíjení mikroorganismů, bakterií a viru silou UVC záření a generovaním O3 plynu v místnostech do 40 m2. Pozor také na 
květiny které provozem UVC a O3 velmi trpí.

Je zejména vhodné k dezinfekci, dezodorizaci a sterilizaci v domácnostech, zdravotnických zařízeních, čekárnách, kancelářích, obchodních 
prostorech a všude tam, kde je nutno zajistit komfortním zpusobem čisté prostředí.

Zařízení je testováno např. k likvidaci bakterií Escherichia coli, Staphylococcus aureus, shouby Aspergillus niger, roztočů i virů. 

BEZPEPEČNOSTNÍ POKYNY:

 Zařízení nesmí samostatně používat osoby s poruchou čichu a nebo epilepsií.

 Během provozu zařízení nesmí být jeho učinkum vystaven lidský organizmus, domácí mazlíčci ani květiny!

 Lampa produkuje ozon který může být ve vysoké koncentraci nebezpečný lidskému organismu, po ukončení ozařování je nutné 
místnost dukladně odvětrat a to minimálně 20 minut.

 V případě použití zařízení v místnostech pro gastronomický provoz, je nutné jidlo bezpečně uzavřít v jiné místnosti a 
nevystavovat ho účinnosti ozonu.

 Chraňte před zářením kvalitní hedvábí, kožené zboží, inkoustové malby(kaligrafie), obrazy, cenné sbírky a důležité 
pamětihodnosti (písemnosti, knihy).

 Zajistěte dostatečný prostor v okolí zařízení v okruhu větším než 1m, předejdete tak změnám barev povrchu zdiva, oděvů, 
povlečení…

 Pokud se v místnosti nachází kosmetické produkty nebo produkty pro péči o kůži, nenechávejte je otevřené a vše pečlivě 
uzavřete a nevystavujte je přímému záření UVC.

 Pokud chováte v domácnosti rybičky, důkladně zakryjte akvárium látkou tak, aby dovnitř nemohlo proniknout žádné zaření! 

 Pokud musíte vstoupit do místnosti během doby, kdy je zařízení v provozu, vypnětě nejdříve zařič dálkovým ovladačem. Nikdy se 
nedívejte do světla zářiče pokud nemáte profesionální ochranu proti UVC záření! Předejdete tak poškození zraku, které může být 
trvalé! 
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Sestavení zařízení:

A) Instalace lampy
- na lampu nesahejte holýma rukama!
- lampu můžete instalovat v původním obalu, zasunutím do patice a po té sundat obal
- lampa musí být důkladně zasunutá do patice (jinak nebude svítit)
- lampu můžete do patice zasadit opatrným tlačením na keramický spodek lampy
- netlačte na sklo lampy které je křehké, mohla by prasknout (lampa obsahuje jedovatou rtuť)
- takto je již zařízení plně funkční 

B) Instalace postranní bočnice
- bočnice jsou symetrické, stačí je zacvaknout do základny
- opatrně nasaďte horní čepičku a zacvakněte 

C) Zapnutí lampy
- vložte baterii do ovladače (bez dálkového ovladače nelze lampu zapnout !!)
- zapojte zařízení do elektrické zásuvky
- zajistěte místnost dle bezpečnostních instrukcí
- zapněte zařízení dálkovým ovladačem (tlačítko ON/OFF) a po té zvolte délku dezinfekce (lampa jako potvrzení volby problikne)

Možné vady při montáži:

a) lampa nesvítí
- pokud máte variantu s kolébkovým vypínačem na kabelu, přepněte vypínač do druhé polohy a zkuste znovu dálkové ovládání
- lampa nesvítí, ale slyšíte cvakání při stisknutí tlačítka ON/OFF: lampa nebude zřejmě dobře zasunuta do patice
- při mačkání tlačítka ON/OFF není slyšet cvakání: 1) ujistěte se, že má baterie v ovladači správou polaritu 2) každý podstavec má svůj 
nakonfigurovaný ovladač, proto se ovladače nedají mezi sebou prohazovat, musely by se jinak opětovně synchronizovat se zařízením 3) 
ujistěte se, že je lampa opravdu připojena do napájení a není vypnuta vypínačem
b) při montáži došlo k prasknutí lampy
- na mechanické rozbití lampy se nevztahuje záruka, můžete ale kontaktovat naše servisní oddělení a pokusíme se Vám zajistit náhradní 
lampu 

Příklady použití:

15min dezinfekce kuchyň

30min dezinfekce ložnice

60min dezinfekce obývací pokoj

15 min 30 min

60 min on/off
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VAROVÁNÍ: Nikdy neotvírejte zařízení bez konzultace se servisním střediskem. Může to vést ke ztrátě záruky!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dodavatel neodpovídá za škody na osobách nebo majetku způsobené neodborným používáním ani za škody, které mohou vzniknout při
neodborné manipulaci s tímto produktem. Uživatel odpovídá za správnou instalaci, provoz a skladování tohoto výrobku.
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