
Návod k použití přímého germicidního zářiče SÉRIE I 
 
Základní pokyny: 
Pečlivě si prostudujte návod k použití. Germicidní zářič používejte pouze k účelům a 
způsobem uvedeným v tomto návodu k použití. Zajistěte, aby germicidní zářič používali 
osoby starší 15 let.  
 
Výrobce: 
VIMPEX GROUP s.r.o. 
Bošovice 167,  683 55 Bošovice 
 
Označení výrobku: 
SÉRIE I 
Typ: I 240 
 
ES prohlášení o shodě: 
Prohlášení o shodě je přílohou tohoto návodu. 
 
Popis zařízení: 
Přímé germicidní zářiče SÉRIE I se používají pro přímé ozařování vnitřních prostor za účelem 
plošné dezinfekce prostředí v době, kdy nesmí být v prostorách přítomni lidé, zvířata a 
rostliny. Tento požadavek je nutné bezpodmínečně dodržet.  
 
Popis použití: 
Přímé germicidní zářiče SÉRIE I jsou určeny pouze k plošné dezinfekci vnitřních prostor. 
Dezinfikuje ozářené plochy a vzduch. 
 
Nepřípustné použití: 
Během provozu přímého germicidního zářiče nesmí být přítomen člověk, zvířata, rostliny.  
UVC záření je nebezpečné pro všechny živé organismy. V případě ozáření hrozí poškození očí 
a kůže. 
 
Pokyny pro instalaci: 
Přímý germicidní zářič SÉRIE I není nutné instalovat. 
 
Pokyny pro uvedení do provozu: 
Z přímého germicidního zářič SÉRIE I odstraňte obalový materiál. Zářič umístěte na 
vodorovnou plochu. Zářič je plně mobilní, uchopením za madlo je možné se zářičem 
jednoduše manipulovat, ale pouze v nezapnutém stavu. Pro optimální použití umístěte zářič 
na střed místnosti. Zastrčte vidlici zářiče do zásuvky. 
Pomocí tlačítek +/- je nutné nastavit délku osvitu (expozice). Tlačítkem ON spustíte zářič a 
zároveň zvukovou signalizaci (interval 0,2 sekundy), která určuje dobu nutnou pro opuštění 
prostoru v délce 1 minuty. Zářič v provozu září modrofialovým světlem a vydává zvukový 
signál v intervalu 1 sekundy.   
  
   
 



Pokyny pro údržbu a servis: 
U přímého germicidního zářiče SÉRIE I dbejte na dodržení životnosti trubic. Po uplynutí 8 000 
provozních hodin je nutné trubice vyměnit. Tato hodnota je udávaná na displeji přístroje. 
V případě poruchy kontaktujte výrobce. Výrobce zajišťuje záruční i pozáruční servis. 
 

Doporučená teplota okolí: od 10C do 35C 
 
Upozornění: 
Během provozu přímého germicidního zářiče nesmí být přítomen člověk, zvířata, rostliny.  
UVC záření je nebezpečné pro všechny živé organismy. V případě ozáření hrozí poškození 
očí a kůže. 
Pro bezpečné používání zářiče dodržujte pokyny dané výrobcem.  

 


