
NÁVOD K POUŽITÍ
Ruční germicidní lampa

NÁVOD NA DEZINFEKCI

NÁVOD NA BATERKU

Tento ruční germicidní UV-C zářič slouží k dezinfekci malých ploch, jako jsou např. klávesnice PC 
a tabletů, mobilní telefony, oblečení, bankovky, šperky, roušky, madla nákupních vozíků, kliky, WC 
prkénka, volanty, zubní kartáčky, TV ovladače a další. Lampu lze též použít jako baterku a záložní 
zdroj pro dobíjení mobilních telefonů a dalších drobných zařízení.

Popis indikátorů
• Indikátor nočního režimu: modrá kontrolka svítí, 

když jsou současně zapnuty nouzové světlo & UVC.
• Indikátor nouzového světla: při rozsvícení 

nouzového světla svítí modrá kontrolka.
• Indikátor UVC světla: červený výstražný indikátor 

svítí, když je zapnuto germicidní světlo UVC, s 
hlasovou výzvou “UVC LIGHT ON”.

• Indikátor vypnutého UVC světla: červený výstražný 
indikátor se vypne, když je UVC germicidní světlo 
vypnuto, s hlasovou výzvou “UVC LIGHT OFF”.

• Indikátor monitorování baterie: indikátory cyklicky 
blikají při nabíjení baterie nebo telefonu. Když jsou 
všechny tři indikátory zapnuty, baterie je plně nabitá. 
Kontrolky blikají, když je kapacita nabití nižší, než 
25%.

• Tlačítko spínače nouzového světla: Krátký stisk: 
Nouzové světlo ZAPNUTO /VYPNUTO

• Vypínač UVC sterilizačního světla: Stiskněte a 
podržte po dobu 3 sekund: UVC světlo ZAPNUTO /
VYPNUTO
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Vstup: DC 5V/2A Micro USB
Výstup: USB 5V 2A
Příkon nouzového světla: 3W
UVC výkon: 4W
LED vlnová délka: 260-280nm
LED typ: 6x UVC 3535, 9x 3030
UVC příkon: 60mW Max
Čas na dezinfekci: 10s

Typ baterie: Lithium baterie 4800mAH
Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Materiál: PA66+PC
Možné barvy produktu: černá, bílá, růžová a zlatá
Rozměry produktu: D:200 x Š: 33 x V:38mm Balení: 
D:230 x Š:66 x V:50mm
Hmotnost produktu: 160g

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Je zakázáno dezinfikovat lampou osoby, zvířata, rostliny.
• Nesviťte nikomu ani sobě do očí, hrozí poškození zraku.
• Zařízení držte z dosahu dětí! Zářič není hračka!
• Pokud by se UV-C zářič začal při nabíjení nebo provozu výrazně přehřívat, deformovat, nebo projevoval jiné anomálie, 

ihned jej přestaňte používat. Při manipulaci s poškozeným zářičem používejte ochranné pomůcky (pracovní rukavice, 
oblek, brýle) a zlikvidujte ho dle informací k likvidaci elektronických zařízení, uvedeno níže.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ÚDRŽBA

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zářič udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická 
rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. Vzhledem k specifičnosti vlnové délky hlubokého ultrafialového LED světel-
ného zdroje dobře neproniká do různých médií. Dlouhodobé vystavení vhkému a prašnému vzduchu bude světelný zdroj 
oxidovat, což výrazně sniží jeho sterilizační účinky a zároveň ovlivňí jeho životnost. Kryt tento problém oxidace vlhkostí a 
prachem řeší. Zároveň chrání lidské tělo před zneužitím ultrafialového světla.

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Baterie nevhazujte do 
běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Více na www.remasystem.cz

Vážený zákazníku, před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze a důsledně se jím řiďte. Při používání 
výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za 
oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předeš-
lo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem. Záruka na výrobek se vztahuje pouze v 
případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky: 
• výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v tomto návodu k použití. Pro nabíjení je nutno se řídit i 
návodem na přístroj který se ruční lampou nabíjí.
• výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován vysokou teplotou.
• výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým 
změnám teploty a atmosférické vlhkosti, vniknutí tekutiny.
• výrobek nebyl čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
• výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zak-
oupenému provedení.
• výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na 
vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám. 
Záruka na UV-C zářiče je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či 
náhlý úbytek kapacity baterie což je považováno za běžné opotřebení. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způso-
ben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. zářič vybitý, dlouhodobě 
nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o zářič vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla 
záruční doba.

Když kapacita nabití baterie klesne pod 25 %, indikátory začnou blikat a je potřeba baterii dobít. Zapojte dodaný kabel 
do micro USB vstupu na lampě a druhý konec do USB zdroje. Kontrolky začnou do cyklicky blikat. Když svítí všechny tři
indikátory najednou, baterie je plně nabitá. Pro nabíjení mobilního telefonu a jiných drobných zařízení, zapojte kabel 
vašeho zařízení do USB výstupu na lampě a druhý konec do vašeho zařízení.

NÁVOD NA NABÍJENÍ BATERIE A DOBÍJENÍ DOBÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ


