GERMICIDNÍ STERILIZAČNÍ UV LAMPA LXL-40
Návod k obsluze

Ultrafialová germicidní lampa je ve skutečnosti druhem nízkotlaké rtuťové lampy, která používá
rtuťové páry o nízkém tlaku (<10–2Pa) k excitaci a vyzařování ultrafialového světla. Existují dvě hlavní
emisní čáry: jedna je vlnová délka 253,7 nm; druhá je vlnová délka 185 nm, které jsou pouhým okem
neviditelné.

SPECIFIKACE VÝROBKU
Název produktu: Ultrafialová germicidní lampa
Jmenovitý výkon: 38W
Napětí: 220-230V / 50 Hz
Sterilizační faktor: ultrafialové světlo 280 nm
Užitná plocha: 30-40 m2
Metoda časovače: Dálkové ovládání
Zpoždění startu UV: 15 sekund

SESTAVENÍ LAMPU
Instalace lampy - na samotnou lampu nesahejte holýma rukama! – vytáhněte lampu z obalu. Zasuňte
lampu do patice (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 zařízení připraveno k provozu.

Použití:
1- Lampu zapněte po připojení napájení stiskem tlačítko ON / OFF na dálkovém ovladači.
2- Na dálkovém ovladači vyberte odpovídající čas dezinfekce, 15/30/60 minut.
3- Po dezinfekci podle zvolené doby ozařování se ultrafialová lampa automaticky vypne.

DOPORUČENÁ DOBA DEZINFEKCI
Pro místnost do 100 m3 (40 m2)
15 min - pro základní dezinfekci
30 min – pro standardní dezinfekci
60 min – pro intenzivní dezinfekci
Při prvním použití se doporučujeme zvolit intenzivní dezinfekci, tj. 60 min.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Ujistěte se, že je v balení přístroje veškeré příslušenství a že je přístroj v pořádku.
2. Neskladujte přístroj ve vlhkém prostředí.
3. Nikdy nečistěte přístroj vlhkým hadříkem, pokud je v provozu.
4. Používejte přístroj jen v prostředí o teplotách – 10 do 40 ˚C a vlhkosti od 0 do 70 %.
5. Pokud tento přístroj používáte k čištění vzduchu, není lidem povoleno se v místě použití přístroje
zdržovat, a to kvůli silným oxidačním schopnostem ozónu.
6. Před rozmontováním (otevíráním) přístroje odpojte přívodní kabel.
7. Není doporučeno zařízení často zapínat a vypínat. Aby se zabránilo poškození, přístroj znovu
zapněte až po 5 minutách po jeho vypnutí.
8. Při provozu přístroj nezakrývejte.
9. Přístroj není vhodné provozovat ve výbušných a hořlavých prostředích. Pokud k tomu dojde, buďte
velmi opatrní.
10. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, zabalte jej zpět do krabice.
11. Údržba a opravy tohoto zařízení mohou být prováděny pouze kvalifikovanou osobou.

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.

