POZOR – Prečítajte si inštrukcie pred použitím tohto
prístroja

GERMICIDNÁ UV-C 65 W LAMPA
(ST-XD-03)
Ultrafialová germicidná lampa

NÁVOD K POUŽÍVANIU
POZOR – Prečítajte si inštrukcie pred použitím tohto
prístroja

VAROVANIE
1. Nepozerajte sa priamo do zdroja UV žiarenia a zariadenie
používajte v neprítomnosti ľudí, zvierat a rastlín, pretože
UV žiarenie môže spôsobiť vyrážku, podráždenie
spojiviek, únavu atď.
2. Pri dlhodobom vystavení UV žiarenie je potenciálne
nebezpečenstvo spálenia kože a očí, dlhodobé
vdychovanie ozónu môže poškodiť dýchacie cesty. Počas
sterilizácie, prosím, zatvorte dvere a okná, v rovnakej
miestnosti by nemali zostať žiadne osoby ani zvieratá.

POZOR
NEBEZPEČIE URAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM PRI
OTVORENÍ
PRÍSTROJA
POZOR
UPOZORNENIE: NEODSTRAŇUJTE KRYT ANI ŽIADNE
VONKAJŠIE SERVISNÉ ČASTI - NEBEZPEČIE ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRE SERVIS KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
Obrázok “blesku“ znamená, že neizolovaný materiál vo vnútri jednotky môže
spôsobiť zranenie elektrickým prúdom. Kvôli bezpečnosti všetkých
neodstraňujte kryt výrobku.
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ÚVOD
Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred použitím
zariadenia si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju
pre budúce použitie.
Ultrafialová germicídna lampa pôsobí na DNA mikróbov, poškodzuje ju
a bráni ich reprodukciu. Toto zariadenie sterilizuje a čistí vzduch v
priestoroch pod 80 metrov štvorcových. Zabíja aj baktérie Candida
albicans, Staphylococcus aureus a Escherichia coli, pôsobí na povrchy
objektov, vzduch i vodu, ktoré sú infikované týmito baktériami.

POUŽITIE UV-C LAMPY VO VERZII S
INTEGROVANÝM OZÓNOVÝM GENERÁTOROM
Ozón je nestabilný plyn a rozpadá sa na kyslík obvykle za 30 až 40
minút. Ak používate ultrafialovú germicídnu lampu vo verzii s
integrovaným generátorom ozónu, po ukončení sterilizácie vyvetrajte
miestnosť aspoň hodinu pred vstupom.
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POZOR!
Žiadni ľudia, zvieratá alebo rastliny by nemali byť
prítomní počas prevádzky ultrafialové germicídne
lampy! Priame vystavenie UV žiareniu môže
spôsobiť poškodenie kože a očí.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Model:

UV-C germicidná lampa ST-XD-03

Vstupné napätie:

AC 220V/60Hz

Príkon:

65W

Časovač:

Tlačidlo, diaľkové ovládanie, senzor

Doba životnosti UV trubice: Cca. 5 000 h
Pokrytie priestor:

Cca. 80 m2

Ultrafialová vlnová dĺžka:

185 nm - 254 nm

Rozmery:

480 x 180 x 180mm

Váha :

1,62 Kg
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POUŽÍVANIE GERMICÍDNE UV-C LAMPY
●

Zariadenie obsahuje senzor pohybu citlivý vo vzdialenosti 3 až
5 metrov od prístroja, pri vstupe osoby do čisteného priestoru
sa prístroj automaticky vypne.

●

Prístroj má odložený štart nastavený na 15 sekúnd, počas
tejto doby sa nahrieva lampa a umožňuje obsluhe bezpečne
opustiť priestor.

POSTUP PRE POUŽITIE ZARIADENIA
Metóda 1:
- Spustenie tlačidlom na tele zariadení
1. Stlačením tlačidla na platforme prístroja ho spustite, rozsvieti sa
červená kontrolka označujúca východzí dobu sterilizácie 15
minút.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovanú dobu
trvania (červené svetlo: 15 minút, zelené svetlo: 30 minút, biele
svetlo: 60 minút, zodpovedajúce svetlo bude po výbere vždy
svietiť).
3. Po výbere sa spustí varovný zvukový signál, opustite, prosím,
miestnosť, pretože sa UV svetlo rozsvieti po 30 sekundách
pípanie (aby ste predišli možnému riziku, počas sterilizácie by v
rovnakej miestnosti nemal byť žiadny človek ani zviera).
4. Keď časovač skončí, UV svetlo sa aj zariadenie sa automaticky
vypne.
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5. Ak zariadenie používate vo verzii s integrovaným generátorom
ozónu, zotrvanie v miestnosti je možné až po riadnom vyvetraní
(1 hodina a viac).
Metóda 2:
- Spustenie pomocou diaľkového ovládača
1. Stlačením tlačidla na platforme prístroja ho spustite, predvolená
doba sterilizácie je 15 minút.
2. Opustite miestnosť, zatvorte dvere a stlačte tlačidlo zapnutia na
diaľkovom ovládači. Na diaľkovom ovládači vyberte dobu
trvania sterilizácie, zodpovedajúce svetlo sa rozsvieti (červené
svetlo: 15 minút, zelené svetlo: 30 minút, biele svetlo: 60 minút)
a zariadenie začne varovať pípaním, po 30 sekundách
ultrafialová germicídna lampa začne fungovať.
3. Ak chcete proces počas sterilizácie pozastaviť, stlačte tlačidlo
zapnutia na diaľkovom ovládači.
4. Keď časovač skončí, UV svetlo i zariadenie sa automaticky
vypnú.
5. Ak zariadenie používate vo verzii s integrovaným generátorom
ozónu, zotrvanie v miestnosti je možné až po riadnom vyvetraní
(1 hodina a viac).
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ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV
Pozor: Nemali by ste sa pokúšať odstrániť kryt jednotky, pretože
neexistujú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ sám opravovať.
Otvorením jednotky strácate nárok na záruku. V prípade problému
vždy kontaktujte predajcu zariadenia.
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