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Dezinfekční UVC mini svít idlo 5W USB

NÁVOD K OBSLUZE
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Bezpečnostní pokyny

Děkujeme, že jste si vybrali Ultrafialové germicidní svítidlo mini USB.
Doporučujeme si před samotnou instalací a použitím pečlivě přečíst tento návod 
k obsluze. K zajištění bezpečného chodu Ultrafialového germicidního svítidla 
mini USB je nezbytné, abyste se zcela seznámili s veškerými pokyny k použití.

V zájmu zajištění bezproblémového chodu a bezpečného užívání produktu se 
řiďte následujícími pokyny:

1. Před otevřením balení prosím zkontrolujte, zda-li nedošlo k jeho poškození 
během dopravy. V případě poškození nepoužívejte svítidlo a neprodleně 
informujte svého prodejce.

2. Je-li výrobek v balení jakkoli poškozený, kontaktujte svého prodejce.

3. Poškozený výrobek nesmí být provozován.

4. Světelný zdroj čistěte suchým měkkým hadříkem, nepoužívejte brusný papír 
nebo leštidla, alkohol, benzín atp.

5. Během čištění nebo výměny světelného zdroje se ujistěte, že je přístroj 
vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

6. Silné ultrafialové záření poškozuje pokožku a oči. Při chodu zařízení nesmí být 
přítomni lidé, zvířata, květiny nebo jiná živá stvoření.

7. Chraňte děti a zvířata před ultrafialovým zářením.

8. Dlouhodobé vystavení předmětů ultrafialovému záření způsobí jejich 
vyblednutí. Pamatujte na kaligrafie, obrazy a jiné cennosti – pečlivě je chraňte.

Tento návod k obsluze je určen výhradně k tomuto produktu. Pro více informací 
kontaktujte svého prodejce.
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Produkt

Úhel vyzarování: 120 stupňů Rozsah teplot: -10⁰C ~ +50⁰C

Výkon Napětí

5Vdc5W

Váha 

0.23 kgUltrafialové germicidní svít idlo 
mini USB

5W

Míra 
sterilizace

Relativní 
vlhkost

Jak výrobek použít:

22(0.9'')

23
7(

9.
3'

')

5W 

1. UJISTĚTE se, že během chodu svítidla 
nejsou v blízkosti přítomna žádná zvířata nebo 
lidé. Dlouhodobé vystavení UV záření může 
způsobit popálení pokožky nebo nevratné 
poškození zraku.

2. Svítidlo udržujte v čistotě. Před čistěním
svítidlo vypněte. Prach utřete prachovkou,
ostatní nečistoty vlhkým hadříkem s kapkou
neagresivního čisticího prostředku. (např. JARu)

3. Při dezinfekci zvířecích pelíšků vezměte
zvířata do jiné místnosti.

4. Před dezinfekcí z prostoru odstraňte obrazy a
květiny nebo je přikryjte textilií.

Bezpečnostní pokyny:

Výdrž 
baterie

50 minut ≥99% 10%-90%

Indikátor
červená zelená

USB nabíjecí port

Stav

Vybitá baterie

Nabíjení

Plná baterie

Červené 
světlo

Zelené 
světlo

vypnuto

vypnuto

zapnutovypnuto

vypnuto

zapnuto

Na spodní straně svítidla je umístěno zelené a červené světlo
k označení pracovního stavu.

Specifikace nabíjení: USB 5V 1A VSTUP
Typ rozhraní: Micro USB

* Nenabíjet souběžně při používání svítidla.

Mávněte zapnutým svítidlem 5x-6x v maximální vzdálenosti 3cm nad dezinfikovaným povrchem. Led diody musí být 
nasměrované k dezinfikovanému povrchu. Ideální doba dezinfekce je 10-20vteřin. Pro docílení maximálního efektu můžete 
dobu zdvojnásobit.

Informartivní: Pro tento přístroj byly v laboratorních podmínkách naměřeny následující potřebné časy pro 99% sterilizaci: 
Escherichia coli – 2s
Mucor mucedo -  20s
Penicillium citrinum - 15s

Jakmile výrobek doslouží, odevzdejte je k recyklaci, obsahuje dobíjecí baterii.

*NEDOTÝKAT SE  povrchu




