Lampa UVC bactericida cu Ozon

pentru sterilizarea incintelor și suprafețelor
Vă mulțumim că ați ales Lampa UVC bactericida cu Ozon pentru sterilizarea incintelor și suprafețelor. Vă rugăm să
citiți cu atenție aceste instrucțiuni, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să
le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătura cu noi la telefon 0726 211 010 sau email sales@showmine.ro.
Lampa vermicidă este un tip special de lampă care generează lumină cu raze ultraviolete (UVC). Această lumină UV
cu unde de scurtă frecvență afectează cuplarea bazelor ADN, ceea ce conduce la formarea unor dimere pirimidine și
la inactivarea bacteriilor, virușilor și protozoarelor. Lampa UVC degajă ozon, care este un gaz toxic instabil, cu un
miros pronunțat, cu proprietăți oxidative foarte puternice, care înlătură mirosul neplăcut și igienizează interioarele,
în vederea garantării procentului necesar, de peste 99.9%, de distrugere a bacteriilor, virușilor și mucegaiurilor.
Datorită lămpii puternice cu cuarț, de 38 W UVC, vor fi acoperiți eficient până la 60 metri pătrați. Se poate atinge o
sterilizare într-un unghi de 360°. Este perfectă pentru utilizarea în interioare, cum ar fi: acasă, în restaurante, spitale,
cabinete medicale, școli, etc.

ATENŢIE
LAMPA DE DEZINFECŢIE DEGAJĂ UVC ŞI OZON. ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII LĂMPII, E RECOMANDAT CA ÎN
ÎNCĂPERE SĂ NU FIE OAMENI SAU ANIMALE. NU PRIVIŢI DIRECT ÎN LAMPĂ. DUPĂ FINALIZAREA STERILIZĂRII, ESTE
RECOMANDAT SĂ AERISIŢI ÎNCĂPEREA TIMP DE 20-30 MINUTE. LAMPA DEGAJĂ OZON, IAR EXPUNEREA INTENSĂ
LA ACEST GAZ ESTE NOCIVĂ.

INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI PRIVIND SIGURANŢA:
1. Înainte să începeți să folosiți lampa, citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos.
2. Înainte să începeți să folosiți produsul, verificați tensiunea locală. Conectați aparatul la tensiunea normală de
intrare (înainte să conectați aparatul, asigurați-vă că alimentarea este deconectată).
3. După conectarea lămpii, în apropierea acesteia nu trebuie să fie oameni sau animale.
4. Nu priviți direct în lampă. Evitați acțiunea acesteia asupra ochilor și pielii, dacă produsul nu este protejat. Folosiți-l
numai într-un mediu închis care îi protejează pe utilizatori de radiațiile emanate. În timpul sterilizării, oamenii și
animalele trebuie să părăsească încăperea. Expunerea la o cantitate prea mare de lumină ultravioletă poate pricinui
iritarea pielii și afectarea conjunctivei ochilor.
5. Lampa degajă ozon, care este un gaz toxic instabil, cu un miros puternic, cu proprietăți oxidative foarte puternice.
Expunerea oamenilor la nivele ridicate de ozon, poate provoca anumite afecțiuni.
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6. După finalizarea procesului de sterilizare, este recomandat să aerisiți încăperea timp de 20-30 minute. Lampa
degajează ozon, iar expunerea prelungită la acest gaz este nocivă.

7. Reparațiile trebuie efectuate numai de producător sau de către electricieni calificați și autorizați. Nu scoateți
părțile fixe ale aparatului pentru reglări interne. Dacă cablul de alimentare al lămpii prezintă defecțiuni, contactaține.
8. Înainte să curățați produsul, deconectați lampa, scoțând ștecărul din priză. Apoi începeți curățarea lămpii
(tubului). Praful sau petele de pe elementele din sticlă pot reduce eficienta sterilizării. Nu folosiți spirt, benzină sau
chimicale pentru curățarea aparatului. Înainte de curățarea sau repararea aparatului, întrerupeți alimentarea cu
energie electrică.
9. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența locală sunt potrivite pentru această lampă.
10. Acest aparat nu poate fi folosit de persoane cu dizabilități fizice (inclusiv de copii), cu dizabilități senzoriale sau
mintale dacă nu sunt supravegheate sau ghidate de către o persoană care răspunde pentru siguranța acestora,
dându-le instrucțiuni privind modul de utilizare al aparatului.
11. Acest aparat nu este o jucărie. Supravegheați copiii și asigurați-vă că aceștia nu se vor juca cu aparatul.
12. Aparatul este destinat să fie folosit numai la interior. Nu trebuie folosit în locuri unde este posibil să existe vapori
inflamabili sau praf exploziv. Suspendați sau montați aparatul într-un loc unde copiii nu au acces.
13.Lumina lămpii poate provoca efectul îmbătrânirii. După conectarea acesteia, țineți obiectele mai prețioase și de o
culoare închisă la o distanță mai mare de lampă. Acțiunea pe o durată mai lungă a luminii asupra acestor obiecte,
duce la decolorarea acestora.
14.LAMPA NU ESTE REZISTENTĂ LA APĂ. Nu trebuie spălată cu apă. Nu expuneți lampa la ploaie.
15. În timpul sterilizării, oamenii și animalele trebuie să iasă din această încăpere.
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