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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

• urządzenie do dezynfekcji

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne są 2 baterie typu AAA.

Szczegóły produktu

1. Osłona

2. Osłona lampy

3. Lampa UV-C

4. Pokrywa baterii / oprawa

5. Komora baterii

6. Przycisk ON/OFF

Wymiana baterii 

WSKAZÓWKA

Jeśli lampa świeci słabo, należy wymienić baterie. 

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy

czas należy wyjąć baterie.

1. Najpierw należy obrócić oprawę i otworzyć komorę baterii.

2. Należy włożyć dwie baterie AAA do komory.

3. Następnie należy z powrotem nałożyć oprawę.
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Dezynfekcja powierzchni

UWAGA!

Promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla oczu i skóry! Nigdy nie należy

patrzeć  bezpośrednio  na  światło  i  nie  należy  korzystać  z  urządzenia

w obecności dzieci! 

1. Najpierw należy zdjąć osłonę urządzenia.

2. Następnie należy włączyć urządzenie za pomocą czerwonego przycisku ON / OFF.

3. Urządzenie należy przystawić do powierzchni, która ma zostać wysterylizowana.

4. Należy przesuwać lampę po powierzchni.

5. Po zakończeniu należy wyłączyć urządzenie.

Dezynfekcja wody

1. Najpierw należy odkręcić osłonę lampy.

2. Należy zanurzyć lampę w wodzie i włączyć urządzenie.

3. Następnie należy delikatnie zamieszać wodę i wyjąć lampę.

4. Należy wyłączyć urządzenie.

5. Lampę należy wysuszyć i kolejno należy nałożyć osłonę lampy.
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WSKAZÓWKA

Lampę UV należy regularnie czyścić alkoholem, aby sterylizacja była jak 

najbardziej efektywna.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza,  że  produkt  NX-5017 jest  zgodny z  wymaganiami  dyrektywy RoHS

2011/65/EU i dyrektywy EMV 2004/108/EG. 
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