INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY DO
DEZYNFEKCJI

Uwaga:
Podczas działania lampy ludzie, zwierzęta oraz rośliny nie powinny przebywać w danym
pomieszczeniu ze względu na ryzyko poparzenia skóry lub uszkodzenia wzorku.

I.

Środki ostrożności


II.

Zabrania się patrzenia bezpośrednio w stronę światła podczas procesu dezynfekcji.
Bezpośredni kontakt wzrokowy może spowodować uszkodzenia wzroku.
 Podczas dezynfekcji lampą zabrania się bezpośredniej ekspozycji skóry na fale UV.
Grozi to poparzeniem.
 Lampę należy przetrzymywać z dala od dzieci.
 Promienie UV powodują rozpad DNA komórek dlatego nie powinno wystawiać
zwierząt ani roślin na bezpośrednią ekspozycję lampy.
 Fale UV mogą przyczyniać się do wyblaknięcia kolorów ścian oraz obrazów
narażonych na oddziaływanie fal.
 Nigdy nie używać lampy jako źródła światła służącego do regularnego oświetlania
wnętrza.
 Po zakończeniu procesu dezynfekcji należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
 Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia działania lampy należy zachować szczególne
środki ostrożności oraz użyć profesjonalnych okularów w celu uniknięcia problemów
ze wzrokiem
Parametry produkty










Nazwa: Lampa biurkowa UVC Greenie
Model: UVCLB
Moc: 38W
Zasilanie: z sieci 200-240V
Rozmiar: 210*110*460mm
Pilot w zestawie
Maksymalna powierzchnia dezynfekcji 40 metrów kwadratowych
Długość kabla: 1,5metra
Zachowane standardy: zgodne z normą GB19258-2012

III.

Sposób użytkowania:
 Ustaw lampę na stabilnym podłożu
 Podłącz lampę do zasilania
 Włącz lampę pilotem (PRZYCISK A) i ustaw czas działania (PRZYCISK B)
 Po ustawieniu czasu działania usłyszysz sygnał dźwiękowy a lampa włączy się
automatycznie po 15 sekundach
 Aby ustawić czas działania na 15 min należy wcisnąć przycisk B 1 raz, 30 min 2 razy,
60 min 3 razy. Zasięg pilota wynosi od 8 do 12 metrów.
 Po zakończeniu działania lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut

IV.

Zasady ogólne:
 Czas dezynfekcji powietrza powinien wynosić od 30 do 60 minut.
 Chcąc zdezynfekować jakieś urządzenie należy umieścić je w odległości 1 metra od
lampy
 Zaleca się używanie lampy 2 razy w tygodniu w warunkach domowych.
 Należy zabezpieczyć pomieszczenie poprzez zamknięcie drzwi i okien podczas
procesu dezynfekcji.
 Należy sprawdzić czystość lampy przed rozpoczęciem procesu dezynfekcji. Źródło
światła nie może być brudne ani zakurzone.
 Podczas dużej wilgotności powietrza lub jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż
20°C lub wyższa niż 40°C należy wydłużyć proces dezynfekcji.

Firma Greenie Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego używania
lampy do dezynfekcji.

