
 

Germicídna lampa je špeciálny typ lampy, ktorá produkuje ultrafialové UVC svetlo. 

Toto krátkovlnné svetlo narušuje párovanie bázy DNA, čo spôsobuje tvorbu pyrimidinových 

dimerov a vedie k inaktivácií baktérií, vírusov a prvokov. Ultrafialová lampa je doplnená 

generátorom ozónu, ktorý je nestabilným plynom so štipľavým zápachom a silnými oxidačnými 

vlastnosťami, ktoré môže dezinfikovať menej prístupné oblasti vašich zariadení a zaistiť tak viac 

ako 99,9% mieru usmrtenia baktérií, vírusov a plesní. Použitím lampy je možné dosiahnuť 

sterilizáciu v okruhu 360°. 

Ideálna pre použitie v domácnosti, reštaurácii, škole, nemocnici atd. 

POZOR 

Dezinfekčná lampa vytvára UVC žiarenie a ozón, ktoré sú pre 

človeka škodlivé! Počas prevádzky sa v miestnosti nesmú 

nachádzať ľudia ani zvieratá.  

Prevádzka spôsobuje poškodenie pokožky. 

Prevádzka spôsobuje poškodenie očí. 

Nepozerajte sa priamo do vyžarovaného svetla.  

Po sterilizácii miestnosť vyvetrajte min. po dobu 20-30 min. 
 
Pred použitím si prečítajte tento návod na obsluhu 

Pred začatím práce skontrolujte či sieťové napätie je zhodné menovitému napätiu lampy. 

Najlepší účinok dezinfekcie dosiahnete, ak lampu pri prevádzke umiestnite asi 20cm nad zem. 

Zapnite spotrebič. 

Po pripojení adaptéru sa na displeji zobrazí ´´OFF´´ čo znamená, že LED nesvieti. 

Prednastavený čas pre dobu sterilizácie zariadení je 30 minút. Pokiaľ chcete nastaviť sterilizáciu 

na 15, 30 alebo 60 minút stlačte a podržte spínač po dobu 5 sekúnd. Prepnete sa do režimu 

nastavenie. Nastavte čas podľa vašej požiadavky. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič 

automaticky vypne. Pri opätovnom použití si prístroj pamätá posledný nastavený čas. 

Po zapnutí lampy sa pred zapnutím displeja zobrazí odpočítavanie po dobu 10 sekúnd. Funkcia 

radarového senzoru sa aktivuje automaticky keď je lampa zapnutá. Ak je zistený akýkoľvek pohyb 

do 10m, lampa sa automaticky vypne a na displeji sa zobrazí ´´RD´´  Pokiaľ pohyb skončí, lampa 

sa po 10 sek. vráti do sterilizačného režimu. 

Lampa svieti po celú dobu sterilizácie. 

Lampa sa automaticky vypne z časovača po uplynutí nastaveného času 15-30-60 min. 

Môžete ju vypnúť aj vypínačom. 

Opravy môže vykonať len kvalifikovaný elektrikár. Nikdy neodstraňujte pevné časti spotrebiča, aby 

ste mohli vykonať vnútorné opravy.  

Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete. Akýkoľvek prach či škvrny na trubici ovplyvňujú 

účinnosť sterilizácie.  

Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín ani chemikálie. Lampa nie je vodotesná ani vode 

odolná. 

Tento spotrebič nesmú používať deti, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

schopnosťami. Zabezpečte, aby sa aj s vypnutým spotrebičom nemohli hrať deti. 

Spotrebič je možné používať len v interiéri. Nesmie sa používať tam, kde sa vyskytujú horľavé 

výpary alebo prach. Cenné a tmavé predmety môžu pri dlhodobom a opakovanom používaní 

vplyvom žiarenia zblednúť. 

Lampa je certifikovaná pre použitie v EU.     Dovozca: V-TAC, s.r.o. 


