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Керівництво з експлуатації 

        
1. Загальні вказівки 

Перед встановленням і підключенням до електричної 
мережі уважно вивчіть дане «Керівництво з 
експлуатації». 
При купівлі світильника необхідно перевірити 
відсутність зовнішніх пошкоджень, комплектність та 
працездатність . 
Увага! 
Світильнику заборонено працювати в 
присутності людини, щоб не викликати травму 
через потрапляння ультрафіолетового 
випромінювання в очі і шкіру людини. 
 

Призначення: 
-зменшує можливість зараження небезпечними інфекціями 
-виконує якісну очистку носія інфекції в будинку 
-прискорює одужання хворого в період епідемій грипу або ГРЗ (кварцову 
очищення кімнати необхідно проводити щодня) 
-даний прилад застосовують для профілактичного знезараження житлових 
приміщень  
Світильник призначений для роботи при температурі навколишнього 
середовища від +20С до +40С і відносній вологості не вище 85%. Працює в 
мережі змінного струму з номінальною напругою 220В і частотою 50 Гц. 

Характеристики: 
Цей світильник - це портативний бактерицидний побутовий опромінювач, 
потужністю 36 Вт, що використовується для очищення квартир, великих 
кімнат площею до 40 м2. 
Кварцовий опромінювач знищує грибки, бактерії, віруси, цвіль, мікроби, а 
також інші інфекційні організми. Бактерії вмирають від поглиненої дози УФ 
випромінювання, це призводить до руйнування їх клітин ДНК. 
Після проведення бактерицидної очищення (опромінення) приміщення 
даної лампою, провітріть обов'язково кімнату, так як при випромінюванні 
ультрафіолету виділяється озон (О3), який у великій кількості токсичний 
для організму людини. Озон має характерний запах.  
Можна вибрати режим з озоном чи ні. 
Управління світильника з пульта дистанційного керування. 

Експлуатація: 
Дріт живлення підключіть до мережі 220 В. За допомогою пульта ДУ 
натисніть кнопку on/off, щоб включити світильник. Повторне натискання 
вимикає його. Виставте потрібний час (15/30/60хв.). 

Примітка: 
1. Під час використання цього продукту, поверхня УФ-лампи повинна бути 
чистою. Якщо на поверхні лампи є бруд або масло, її слід вчасно витерти, 
щоб не вплинути на ефективність GERMICIDAL. 
2. При використанні ультрафіолетового світла для очищення повітря в 



приміщенні, приміщення повинно залишатися сухим, приберіть пил і 
вологу. Коли температура в приміщенні нижче 20 ° C або вище 40 ° C, час 
опромінення має бути, відповідно, збільшено. 
3. Ультрафіолетова лампа повинна використовуватися без нагляду, не 
дивіться прямо на джерело ультрафіолетового випромінювання. Через 
тривалий вплив ультрафіолетового випромінювання на шкірі з'являться 
еритема, подразнення очей і кон'юнктиви, а також втома і інші симптоми. 
4. Якщо в приміщенні для дезінфекції є каліграфія і живопис, необхідно 
закрити ці предмети, наприклад, тканиною або папером. 
6. Після використання лампи GERMICIDAL слід добре її зберігати, щоб 
уникнути пошкодження. 

Комплектація: 
 Світильник зі шнуром живлення. 

 Кварцова лампа UV. 

 Пульт дистанційного керування. 

 Інструкція. 

Увага! 
Використовуйте світильник тільки за прямим призначенням. 
Не використовуйте світильник з ушкодженнями корпусу або проводу. 
Не кладіть на світильник тканину під час використання, щоб уникнути перегріву. 
Не чіпайте працюючий світильник руками. 
Перед тим як протерти світильник, відключайте його від мережі живлення. 
Виробник залишає за собою право вдосконалювати конструкцію, 
змінювати дизайн, що може не знайти відображення в цій інструкції. 
Всі технічні данні вказані на етикетці виробу. 
Світильник необхідно зберігати і застосовувати у сухому приміщенні. 
Гарантія  на  світильник   -  12 місяців  з  дати  реалізації  (за умови 
дотримання користувачем правил експлуатації світильника).  
Термін придатності-необмежений. Дата виготовлення вказана на виробі.  
Товар сертифікований і відповідає вимогам ДСТУ-EN 60598-1:2017 
Технічні  дані:  

 

 
 
Виробник: Нінгбо Чина Басе Ландхау Форін Траде Ко., Лтд., КНР. 
 Замовник: ТОВ «Люстерліхт РЦ» Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Чайки, 
буд. 16. 
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