
Návod k použití 

nepřímého germicidního zářiče UVCPNZ95-SV  

Označení výrobku: UVCPNZ95-SW  

Popis použití:  

Nepřímé germicidní zářiče UVCPNZ95-SW jsou určeny pouze k dezinfekci vnitřních prostor. 

Dezinfikuje vzduch.  

Nepřípustné použití:  

Během provozu nepřímého germicidního zářiče je zakázána jakákoliv manipulace s tímto zařízením. 

Uvnitř zářiče je zdroj UVC záření, který je nebezpečný pro všechny živé organismy. V případě ozáření 

hrozí poškození očí a kůže.  

Pokyny pro instalaci:  

Nepřímý germicidní zářič UVCPNZ95-SW – stojanový zářič. Pomocí šroubů smontujte základnu, nohu 

stojanu a nepřímý zářič. Viz obr. 1  

Pokyny pro uvedení do provozu:  

Z nepřímého germicidního zářiče UVCPNZ95-SW odstraňte obalový materiál. Pokud máte stojanovou 

verzi, umístěte zářič ideálně na střed místnosti. Zastrčte vidlici zářiče do zásuvky, poté zmáčkněte 

spínač na kabelové přívodu.  

Pokyny pro údržbu a servis:  
U nepřímého germicidního zářiče UVCPNZ95-SW dbejte na dodržení životnosti trubic. Po uplynutí 
8500 provozních hodin bude detekce led ve spodní části zařízení, která odpočítává provozní hodiny 
blikat červená  led, která upozorní na sjednání servisního zásahu ( viz. servisní formulář na stránkách 
dodavatele), po dovršení 9000 provozních hodin zhasne zelená led a trvale se rozsvítí červená led, 
která značí konec životnosti trubice. Nutný servis. Výměna trubic se provede odšroubováním horního 
krytu. V případě poruchy kontaktujte výrobce.  

Výrobce zajišťuje záruční i pozáruční servis. Při neodborném zacházení se zařízením nebo servisním 

zásahu, který neodsouhlasil výrobce, neodpovídá za újmu na zdraví a matriálu. Tímto zásahem 

zanikají záruční podmínky. 

Likvidace použité UVC trubice:  
Nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem jsou rtuťové páry, které 
zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném 
zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. 
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v našem obchodě při nákupu nové.  
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře. Obsluha 
sběrného dvora od vás trubici zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doporučená teplota okolí:  
od 10 °C do 35 °C  
 
Hladina hluku: 

 < 25 dB  
 
Důležité upozornění:  

Během provozu nepřímého germicidního zářiče je zakázáno demontovat přední kryt, neboť při 

provozu zářiče dochází ke generování UVC záření. Přímý kontakt s UVC zářením je nebezpečný 

pro všechny živé organismy. V případě ozáření hrozí poškození očí a kůže. Pro bezpečné 

používání zářiče dodržujte pokyny dané výrobcem. Výrobce nenese odpovědnost za případnou 

újmu na zdraví osob, zvířat, rostlin a majetku.  

Obr. 1  

 

  
 

 

 


