
ŚWIETLÓWKA UV-UVC 8W BAKTERIOBÓJCZA
MODEL: UV11

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Lampa z włącznikiem,  wyposażona w żarówkę 8W emitująca światło  UV-C.  Wyposażona w
gwint typu T5. Doskonale sprawdzi się jako żarówka bakteriobójcza.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Żarówka o mocy 8W emitująca światło UV-C 
• Posiada gwint typu T5. 
• Doskonale sprawdzi się jako źródło promieniowania UV oraz jako lampa 

bakteriobójcza. 

Specyfikacja:

• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 
• Materiał: PC (tworzywo sztuczne) 
• Trwałość: do 8000 godzin świecenia 
• Obszar działania: do 12 m2 
• Długość fali: 185 - 280 nm 
• Gwint: T5 
• Moc: 8W 
• Światło (emitowane): UV-C 
• Długość: 23,5 cm 
• Kolor: biały 

2. Opis działania

• Podłącz lampę do zasilania sieciowego 230V.
• Wciśnij włącznik znajdujący się na kablu aby uruchomić lampę.
• Ponownie wciśnij włącznik na kablu aby wyłączyć lampę.
• Lampa wyposażona jest w świetlówkę UV z gwintem T5. 
• UWAGA: Nie kieruj wzroku w stronę lampy aby uniknąć uszkodzenia wzroku!

Nie narażaj skóry na nadmierną ekspozycję ze strony lampy!

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki - Pamiętaj aby wyłączyć lampę
z prądu przed każdym czyszczeniem!

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nadmierna ekspozycja może powodować uszkodzenia wzroku i skóry!
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać lampy. Zgłoś 

się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz 
naprawy wykonane przez fachowców.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia samodzielnie. Powoduje to utratę gwarancji i 
możliwe jest też zniszczenie urządzenia. 

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i 
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru 
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

