
SK Germicídna bezozónova UV lampa GL05-100N 
 
Návod na obsluhu 
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte 
ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnos�. Predídete tak jeho nesprávnemu použi�u či poškodeniu. 
Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod 
na použi�e si starostlivo uschovajte. Určené na použi�e vo vnútorných priestoroch. Výrobok by mala používať len 
dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s 
kvapalinami.  
 
Obsah sady 

· 1x germicídna UV lampa    

· 1x diaľkový ovládač 

· 1x návod na použi�e 
Funkcie 
Lampy s priamym žiarením sa používajú tam, kde je možné zais�ť, aby neboli pri dezinfekcii prítomní ľudi a. 
Dezinfekcia týmito svie�dlami je najúčinnejšia, pretože dochádza ku sterilizácii mikroorganizmov ako na povrchu 
predmetov, tak i vo vzduchu a kvapalinách. Priama dezinfekcia sa týka plynov, kvapalín a predmetov, ktoré sú 
vystavené priamemu efek�vnemu žiareniu ultrafialového žiarenia typu C. Tieto plyny, kvapaliny alebo predmety 
musia byť priamo vystavené žiareniu typu UV-C. Efek�vnym žiarením sa myslí intenzita žiarenia UV-C, ktorá 
postačuje k deak�vácií vírusov, plesní, baktérií alebo hub.   
 
Obsluha 
Zapojte zariadenie do zásuvky. Zariadenie má možnosť časovača 15/30/60min. Dĺžku intervalu voľte podľa úrovne 
nutnej dezinfekcie. Tlačidlom na lampe zvoľte požadovaný časový interval. Červená kontrolka 15 min, zelená 
kontrolka 30 min, biela kontrolka 60 min. Po zvolení požadovanej dĺžky intervalu začne odpočet, ktorý je 
signalizovaný pípaním. Tento odpočet trvá cca 15 – 20 sek. Po túto dobu dochádza ku žeraveniu elektród trubice, 
následne dôjde k zapnu�u lampy. Lampa bude vypnutá po zadanom časovom intervale alebo môže byť kedykoľvek 
vypnutá tlačidlom na lampe. 
Ovládanie diaľkovým ovládačom - na diaľkovom ovládaní stlačte červené tlačidlo power. Následne stlačte tlačidlo 
príslušnej dĺžky časového intervalu (15min, 30min, 60min). Tým dôjde ku žeraveniu trubice, cca 15 – 20 sek, potom 
bude lampa zapnutá. Lampa bude vypnutá po zadanom časovom intervale alebo môže byť kedykoľvek vypnutá 
červeným tlačidlom power na diaľkovom ovládači.  
Odporúčaná doba pre dezinfekciu: izba cca 40m2 – 15min; izba cca 50m2 – 30min; izba cca 80m2 – 60min. 
 
Bezpečnostné pokyny 
Po zapnu� lampy by sa v dezinfikovanom prostredí nemali vyskytovať ľudia ani zvieratá. Žiarenie UV-C je škodlivé i v 
malých dávkach a môže mať určitý nega�vny účinok na ľudský organizmus, zvieratá alebo rast liny. Rozhodujúca je 
intenzita a doba pôsobenia. Nepozerajte sa priamo do rozsvietenej UV lampy. I malá dávka UV-C žiarenia môže pri 
dlhšom ožiarení oka vyvolať zápal spojiviek, prípadne tzv. chorobu zváračov (ophthalmia fotoelectrica). Pri vyšších 
dávkach môže UV-C žiarenie ťažko poškodiť zrak. Pokožka i oči de� sú zvlášť citlivé na účinky UV-C žiarenia. De� 
nesmú byť vôbec vystavené priamemu ožiareniu. Prípustné je len odrazené žiarenie od vzdialenejších s�en alebo 
stropov a to čo najkratší čas. Pred zahájením dezinfekcie by mala byť miestnosť uprataná od nečistôt. V  miestnos� by 
malo byť sucho a teplota medzi 20° - 40°C. UV-C žiarenie môže poškodzovať rôzne maľby, obrazy a dekorácie.  
 
Umiestnenie  
Umiestnite lampu čo najbližšie dezinfikovanému predmetu alebo ploche, ideálne do stredu dezinfikované oblas�, 
aby dochádzalo k rovnomerné dezinfekciu. Vzduch v miestnos� bude dezinfikovaný priebežne, v závislos� na svojej 
prirodzenej cirkulácii. 
 
Využiteľné vlastnos�  
UV-C žiarenie s vlnovou dĺžkou 260nm má germicídne účinky. Germicídne pôsobí toto žiarenie na všetky druhy 
mikroorganizmov, baktérií, vírusov, roztočov, plesní, hmyzu atď. 
 
Dôležité upozornenie 

· Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený alebo pokiaľ má uvoľnené skrutky alebo spoje. 

· Nepoužívajte výrobok, pokiaľ bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím. 



· Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.  

· Pre správne fungovanie zariadenia by ste nemali zariadenie zapínať a vypínať príliš rýchlo po sebe.   

· Ak nie je zariadenie v prevádzke, vyberte ho zo zástrčky, predídete tým jeho možnému náhodnému spusteniu. K 
náhodnému spusteniu môže dôjsť vplyvom pôsobenia prechodových javov v napájacej sie� (prepä�a, búrka). 
 

Technické údaje  

· Výkon žiariča: 100W  

· Kry�e: IP20 – pre vnútorné použi�e 

· Spotreba v stand by režime: menej než 1W 

· Napájanie lampy: AC 230V/50Hz, napájanie diaľkového ovládača: 1x CR2025 

· Vlnová dĺžka UV-C žiariča: 260nm 

· Maximálna plocha pre dezinfekciu: 80m2 

· Dĺžka prívodného káblu: 1,5m 
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