VSEBINA KOMPLETA / OZNAKE DELOV

VRVICA

DALJINSKA
VTIČNICA
TIPKA ZA
IZKLOP
TIPKA ZA
VKLOP
PRIKLJUČNA
VRVICA

TEHNIČNI PODATKI:
• UVC sijalka Philips TUV PL – L 95W
• Priključna vrvica 220V
• Daljinsko stikalo - daljinec
• Leseno ohišje

SPLOŠNO (preberite in shranite navodila za uporabo):
Ta navodila za uporabo sodijo k uvClean dezinfekcijski svetilki. Vsebujejo pomembne
informacije o varnosti, uporabi in negi. Pred začetkoM uporabe natančno preberite navodila
za uporabo, pozorni bodite zlasti na varnostne napotke in opozorila. Neupoštevanje napotkov
v teh navodilih za uporabo lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na svetilki. Navodila za
uporabo shranite na varno mesto, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če boste uvClean
dezinfekcijsko svetilko predali tretjim osebam, jim hkrati s svetilko obvezno izročite ta
navodila za uporabo.
PRED UPORABO SVETILKE NUJNO PREBERITE NAVODILA / ZAŠČITA
VARNOST!
Več napotkov na spletni strani www.uvclean.si
OPOZORILA:
• uvClean dezinfekcijska svetilka se vedno uporablja v prostoru brez ljudi in živali, če
imamo občutljive rastline jih za čas dezinfekcije odstranimo
• Nikoli ne glejte direktno v uvClean svetilko (ko je v delovanju), saj to lahko začasno ali
kronično poškoduje vid.
• UVC sevanje je lahko škodljivo za golo kožo in oči.
• Zadrževanje v prostoru, v času delovanja svetilke ni dovoljeno, oz. samo z obvezno
zaščitno opremo (zaščitna očala, vizir, gumijaste rokavice, zaščitna obleka za telo) – ne
sme priti do neposrednega stika sevanja s kožo ali očmi.
• Nikoli ne upravljajte z napravo, če je kateri koli del naprave poškodovan ali razpokan.
• uvClean svetilka ni igrača in ni primerna za otroke (otrokom ni dovoljeno ravnanje s
svetilko) zato jo shranjujte izven dosega otrok, prav tako otroke podučite o nevarnosti
svetilke.
• Neupoštevanje vseh navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali resne telesne
poškodbe.
• Da se izognete nevarnosti požara in udara, napravo priključite v daljinsko vtičnico in
nato neposredno v električno vtičnico.
• Nikoli ne uporabljajte enote s poškodovano priključno vrvico ali vtičem.
• uvClean svetilke nikoli ne izpostavljajte v bližino izvora toplote, radiatorjev, peči ali
grelcev.
• uvClean svetilke ne uporabljajte v bližini vode – ni za dezinfekcijo vode.
• uvClean svetilke se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami, svetilko vedno vključite in
izključite s suhimi rokami.
• Vedno izklopite napajalni kabel (priključno vrvico) iz vtičnice, če se svetilka ne
uporablja, prav tako mora biti svetilka izklopljena med površinskim čiščenjem žarnic.
• Svetilko vedno izklopite iz električne vtičnice, kadar jo prestavljate po prostoru.
• Nikoli ne uporabljajte priključne vrvice za dvig, nošenje, vlečenje svetilke. Kabel nikoli
ne vlecite okoli ostrih vogalov ali robov, to lahko povzroči poškodbe kabla (priključne
vrvice)
• Svetilke nikoli ne uporabljajte na prostem, svetilka ni vodotesna.
• Svetilke nikoli ne postavljajte na mehke površine, npr.: postelja, sedežna garnitura, saj
to lahko povzroči prevrnitev in lom svetilke.
• Svetilko vedno namestite na gladko ravno površino in stran od neposredne sončne
svetlobe.

• V primeru razbitja svetilke – razbitega stekla, ravnajte kot pri razbitju ostalih svetilk, pri
čiščenju uporabite rokavice, odstranite večje razbite kose in pobrišite z vlažno krpo.
Svetilko odvrzite v zbirni center.
• Vec na www.uvclean.si
NAVODILA ZA UPORABO
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Svetilka je shranjena v lesenem ohišju, ki je sestavljeno iz dveh delov; podstavek v
katerega je vpeta svetilka ter pokrov, ki ščiti svetilko in je namenjen prenosu in
shranjevanju. Na spodnjem delu svetilke sta dva kovinska zatiča, katera odpnemo, s tem
smo ločili pokrov od podstavka.
Lesen pokrov pazljivo dvignemo in ga postavimo poleg svetilke na prostor, ki je gladek
in raven – center dezinfekcije. Lesen pokrov je hkrati nivojski nosilec svetilke.
Nosilec svetilke ima na spodnji strani izrez, ki je hkrati zatič (glej ročaj pokrova ohišja),
podstavek nataknemo na ročaj.
Svetilko se lahko uporablja dvovišinsko, odvisno od razgibanosti prostora, uporabimo
lahko samo nosilec s svetilko, ki ga postavimo na tla, mizo ali ostalo površino ali pa
svetilko zataknemo na ohišje.
Svetilke NIKOLI ne vklapljamo direktno v vtičnico, vedno vklapljamo preko priložene
daljinske vtičnice (sestavljeno), saj nam to omogoča daljinski vklop svetilke, v
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nasprotnem primeru svetilka začne z delovanjem takoj, še preden se umaknemo iz
prostora. V primeru, da svetilko vklopimo brez zamika, takoj izklopimo
ter opravimo pravilen vklop.
Vzamemo priloženo daljinsko stikalo in se umaknemo iz prostora. Na
kljuko obesimo priloženo varnostno opozorilo, ki tretjim osebam,
prepoveduje vstop v prostor za čas dezinfekcije.
Svetilko prižgemo s pritiskom na gumb ON na daljinskem stikalu.
Dezinfekcija se je začela.
V časovnem dezinfekcijskem intervalu (5-10 min – glej tabelo) ne vstopamo v prostor,
prav tako na prepovedan vstop opozorimo tudi druge z obešenim opozorilom na vratih
(priloženo).
Po končanem časovnem intervalu svetilko izklopimo s pritiskom na gumb OFF na
daljinskem stikalu, proces je končan, svetilka je izklopljena in proces dezinfekcije je
zaključen.
Vstopimo v prostor, kjer je čutiti rahel vonj po ozonu, zato prostor če je le možno,
prezračimo. Stranski produkt UVC sijal je ozon, ki pa je hkrati izjemno aktiven oksidant
in germicid ter pri stiku uničuje mikroorganizme hkrati pa ozon pomaga »prenašati«
UVC sevanje tja, kjer ne more neposredno posvetiti (mikro sence).
Po zgoraj napisanih navodilih dezinficiramo, tudi ostale prostore (svetilko pazljivo
prenašamo v prostore kjer želimo opraviti dezinfekcijo), prav tako jo prenašamo po
prostoru, če le ta presega radij obsevanja (več kot 20m2 – 50m2)
Po končani dezinfekciji izklopimo priključno vrvico iz vtičnice, odstranimo nosilec s
svetilko z nosilnega pokrova, pospravimo priključno vrvico z vtikačem in daljincem v
notranjost, pazljivo pokrijemo s pokrovom, zapnemo stranske kovinske zatiče, ter
pospravimo na varno mesto.
Bodite pozorni, pazite kaj delate in razumno uporabljajte svetilko. Svetilke ne
uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Svetilko in njene sestavne dele redno preverjate za znake poškodb. Če je naprava ali
priključna vrvica poškodovana, jo ne uporabljajte in poskrbite za popravilo.

SERVIS:
uvClean dezinfekcijsko svetilko, naj servisira zgolj kvalificirano strokovno osebje in le z
originalnimi nadomestnimi deli.
Kontakt pooblaščeni serviserja: info@uvclean.si ali telefonska št.: 01/564 44 11
VZDRžEVANJE IN NEGA:
Pred vsakim pregledom svetilke ali čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice. Počakajte,
da se svetilka ohladi, če je bila pred tem prižgana. Pregledamo da je svetilka v brezhibnem
stanju (ni počena), da sta električni kabel in vtič nepoškodovana. Ob morebitnem ne prižigu
svetilke – ne delovanju svetilke najprej zamenjamo baterijo (ustrezna baterija: litijeva
baterija GP CR2032) na daljinskem upravljalniku. V kolikor svetilka ne deluje, obvestimo
serviserja in sledimo nadaljnjim navodilom. Svetilke nikoli ne popravljajmo sami.
Čiščenje sijalk:
Za čiščenje sijalk uporabljamo krpo, ki ne pušča vlaken, popršimo krpo z alkoholom
(etanolom) oz. uporabimo alkoholne robčke. Krpo ali robčke potegnemo vzdolž svetilke, pri
čemer pazimo, da odstranimo prah in umazanijo. Počakamo da se posuši.
EU IZJAVA O SKLADNOSTI
1. Model proizvoda: uvClean dezinfekcijska svetilka, model Black9000, 95W

2. Ime in naslov proizvajalca: Pevc d.o.o. Trzin, ulica Kamniškega bataljona 1, 1236
Trzin
3. Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.
4. Predmet izjave uvClean dezinfekcijska svetilka, model Black9000, 95W
5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Evropske
unije: - direktive EU LVD, 2006/95/EC, day of issue 12.12.2006 (EN 61195:1999
Philips lighting)
6. Sklicevanje na uporabljanje relevantne harmonizirane standarde, vključno z datumom
standarda, ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije, vključno z datumom
specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana.: EMC elektromagnetna
kompatibilnost po standardu EN 50015:2013, EN 61547:2009
7. Kraj izdaje: Trzin, Slovenija
8. Datum izdaje: 15.5.2020
Direktor: Gregor Pevc

