
NÁVOD K POUŽITÍ 

Ultrafialová germicidní sterilizační lampa 
 
 
 
Popis produktu: Ultrafialová germicidní sterilizační lampa vhodná do obývacího pokoje, Kanceláře, ložnice, 
Jídelny, Kuchyně, Koupelny, WC 
Spotřeba energie: 38 W 
Materiály: ABS a křemenná trubice 
 
Jedná se o multifunkční a vysoce efektivní 360 ° sterilizační lampu. Jedná se o nově navrženou UV + ozonovou 
dvojitou sterilizační jednotku, která poskytuje následující pomůcky: sterilizaci, dezinfekci, odstranění roztočů v 
povlečení a formaldehyd. 
Je určen především pro použití v domácím prostředí, ale může být také použit na veřejných místech, jako jsou 
kanceláře, hotely, školy, nemocnice, restaurace, obchody atd. 
UV ničí mikroorganismy prostřednictvím radiačního poškození struktury DNA mikroorganismů (bakterie, viry, 
spory zubů a další patogeny) a tím dosahuje samotné dezinfekce. 
Chraňte své zdraví před svými milovanými tím, že jedním kliknutím odstraníte následující bakterie: Escherichia 
coli, Penicillium citrinum, chřipkové patogeny, Staphylococcus aureus, Candida albicans a různé živé štěnice. 
 
Produkt má 10 sekundovou prodlevu, takže máte dostatek času na opuštění areálu. 
Produkt nabízí tři možnosti časování operací: 
15 metrů čtverečních (doporučeno do kuchyně, koupelny a skříní) - běh 15 minut 
30 metrů čtverečních (obývací pokoje) - běh 30 minut 
60 metrů čtverečních (kanceláře, učebny, jídelny) - 60 minut jízdy 
 
Důležité!!! 1. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej vlhkosti nebo vibracím; 2. Během 
provozu lampu nezakrývejte; 3. Lidé, zvířata a rostliny by během používání neměli být přítomni. Nedívejte se 
přímo do lampy, mohlo by dojít k poškození očí; 4. Dlouhodobé vystavení UV záření může způsobit popálení kůže 
a očí! Dlouhodobé vdechování ozonu poškodí dýchací sliznici! Dveře a okna musí být během sterilizačního 
procesu zavřená, lidé a zvířata nesmí být ve stejné místnosti! 5. Ozonová struktura je velmi nestabilní. Obvykle se 
rozkládá asi za 30-40 minut, proto zvažte vypnutí místnosti 30-40 minut po vypnutí světla a okamžitě otevřete 
okno pro větrání; 6. Četnost použití: Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat tento produkt 
jednou nebo dvakrát týdně. 

 

 

Výkon 38W 

Materiál ABS 

Napětí 220V 

Frekvence střídavého proudu  50hz 

Rozměry 210*110*460 

Režim ovládání Elektronické dálkové ovládání 

Dosah 60㎡ 

Ultrafialové-C 253.5 


