
 Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, 
rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu. 

           Dezinfekcijas lampa UV Clean 8W
                       Lietošanas instrukcija
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. 
Ja jūs šo produktu nododat citam lietotājam, lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. Kā arī, glabājiet 
šo instrukciju drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to lietot. 

Izmantošana: 
1. Ievietojiet strāvas ieejā strāvas adapteri - savienojums ir ciešs 
un stringrs. Dezinfekcijas lampa ir   aprīkota ar strāvas ieejām abās 
pusēs, nodrošinot iespēju slēgt vairākas lampas kopā ķēdē. Lietojot 
vienu lampu, ieteicams neizmantoto strāvas ieeju noslēgt ar komplektā iekļauto plastmasas vāciņu. 
2. Ieslēdziet dezinfekcijas lampu ar slēdzi, kas atrodas uz strāvas adaptera kabeļa.
3. Lai saslēgtu vairākas lampas ķēdē, ievietojiet strāvas kabeli vienā izejā un savienojiet lampas, izmantojot 
ķēdes savienojuma adapteri otrā lampas izejā.
4. Lai dezinfekcijas lampu uzstādītu uz virsmas, izmantojiet komplektā iekļautos sienas stiprinājumus. 
Pieskrūvējiet stirpinājumus pie virsmas izmantojot komplektā iekļautās skrūves stiprinājumiem. 

Brīdinājums - Neskaties tieši UV gaismā. Ilgstoša UV gaismas iedarbība var izraisīt iespējamu ādas un acu 
apdegumu risku. Ilgstoša ozona ieelpošana var radīt kaitējumu elpceļiem. Sterilizācijas laikā aizveriet durvis un 
logus.

LV

Tehniskā specifikācija:
Jauda: 8 W
Barošana: 220-230V / 50-60 Hz
Viļņu garums: 185 - 253,7 nm
Svars: 205g
Izmērs: 309x23x36mm

VIDES AIZSARDZĪBA - Produkta kalpošanas laika beigās, vai gadījumā, ja tā remonta izmaksas pārsniegtu 
jaunas preces iegādes cenu - neizmetietproduktu sadzīves atkritumos. Lai pareizi iznīcinātu produktu, lūdzu, 
nogādājiet to paredzētajās atkritumu pieņemšanas vietās. Nodrošinot pareizu un pienācīgu produkta utilizāciju, 
jūs palīdzēsiet novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un citu cilvēku veselībai. Lai iegūtu sīkāku 
informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai tuvāko atkritumu savākšanas punktu. Nepareiza šāda veida 
atkritumu izvešana var radīt sekas, saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo regulējumu. 
SERVISS - Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot 
produktu, rūpīgisekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis 
produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav 
atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu 
remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara garantijas 
prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta 
veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto 
veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. 
GARANTIJA - Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas 
lietošanas rezultātā.·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam).·Uz bojāju-
miem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi 
utt.).·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.·Uz mehāniskiem ierīces 
bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā.·Uz bojājumiem, kas radušies 
nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.Gadījumā, ja patērētājs 
preci transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs 
patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkādaveida kļūmēm saistītām ar 
instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām. 

Komplektā ietilpst:
1) UV lampa UV CLEAN 8W
2) Strāvas adapteris
3) 2x sienas stiprinājumi
4) 2x skrūves stiprinājumiem
5) Ķēdes savienojuma adapteris
6) Rezerves adaptera
un kabeļa fragments
7) Vāciņš neizmantotajai 
strāvas ieejai


