
Предна страна

Основа

- Продължътелността на зареждане не трябва да надвишава 12 часа.

- За да избегнете наранявания, моля, не разменяйте положителния и отрицателния
полюс на батерията, не разглобявайте батерията и не поставяйте батерията на влажно
място.

- Когато не се използва дълго време, моля, извадете батерията от лампата
- Увийте батерията с непроводим материал, когато не използвате лампата дълго време.

- Съхранявайте батерията на сухо и хладно място.

Изхвърляйте батериите на определените места за рециклиране.

1.Начин на зареждане
Зареждане: Вкарайте USB кабела във входа за зареждане ⑦, индикиращата лампа при бутона за
включване ④ ще светне ; това означава, че влиза в режим на зареждане. След пълното зареждане
индикаторът ще светне зелено, изключете кабела за зареждане, зареждането е завършено
(Вход за зареждане: може да бъде използван 5V USB2.0 порт като компютър, адаптер, външна
батерия за мобилен телефон и др.)

USB2.0 port Micro USB

2. Процедура на стартиране
Натиснете бутона за включване ③ , индикиращата лампа ще светне синьо, вентилаторът ще
започне да работи и ламповата пура ще започне да излъчва УВ лъчение. Уредът е в
дезинфектиращ режим. Държейки УВ лампата, насочете прозореца за дезинфекция ⑥ към
мястото, което искате да дезинфекцирате.

3. Процедура за спиране
Докато работи УВ лампата, натиснете бутона за включване ④, синият индикатор ще 
изгасне и вентиатора ще спре да работи, ламповата пура ② ще изгасне и продукта вече е 
изключен.

4. Режими на ползване
Фиксирана дезинфекция: поставете дезинфекцираща пръчка в основата ①, сложете 
уреда на плоска повърхност за да дезинфектирате определена зона.

Ръчна дезинфекция: извадете дезинфекцираща пръчка от основата ①, 

дезинфекцирайте избраната от вас зона ръчно.  
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ВНИМАНИЕ

⑦

⑦

Лампова 
пура

Инструкции за употреба 
Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Неправилната употреба ще 
причини увреждане на кожата и очите ви.

Принцип на работа：
Ултравиолетовата дезинфекция унищожава и променя структурата на ДНК на микроорганизмите чрез 
генерирането на UVC ултравиолетово лъчение, така че бактериите да умират бързо или да не могат да се 
размножават, за да се постигне целта на стерилизацията. Дезинфекцията с UVC е физически метод за 
дезинфекция без вторично замърсяване. 
ВНИМАНИЕ: 
Прозорецът за дезинфекция не трябва да бъде насочен към хора или животни, също така не може да се 
ползва за дезинфекция на антики, калиграфия и картини, цветя и растения.
Спектър на дезинфекция: 
Къщички за домашни любимци, тоалетни, кухни, спални, дневни, болници, старчески домове, детски градини 
и др., Може да премахне 99,9% от бактериите, като акари, спори, микобактерии, коронарна болест и др.

Задна страна

Внимание：

1. Лампата не трябва да е включена докато е в опаковката.

2. Дръжте далеч от деца.

3. Моля, не използвайте нито при температура над 45 ° C, нито във влажна среда, нито извън
обозначеното номинално напрежение и ток, за да избегнете влияние на живота на тръбата и да
причини потенциални рискове за безопасността.

4. Ако ламповата пура е повредена или счупена почистете незабавно. Заменете с нова лампова 
пура преди да използвате отново лампата. Ако повредата не позволява замяна с нова пура 
моля не разглобявайте лампата или тялото - върнете целия продукт на производителя за 
поправка.

Име:

Име:

Адрес и пощенски код: 
Телефон за връзка: 
Модел:

Данни на дистрибутора 
Дата:

Дистрибутор:

Адрес:

Телефон:

Сервизна карта

Застраховано от PICC

Описание на дефекта Сервиз

3002

Ordinary paragraph  

3003

С дистанционно       

3004

С дистанционно и радарна индукция

1 част
1 част
1 част
1 част          

Списък на частите
1.Тяло на лампата

2.Основа

3.USB зареждащ кабел (0.8m）

4.Инструкции за употреба

Странична част
Инструкции за 
ползване

Батерия 

Капак

Бутон за 
включване

Тяло

Вход за зареждане 
port

Прозорец за 
дезинфекция

Основа

Лампа

Капак на батерията

Бутон за включване

Тяло

Прозорец за 
дезинфекция

Вход за зареждане

ВНИМАНИЕ

Не доближавайте лампата до 
кожата.

Не гледайте директно 
в УВ светлината
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