
     Dezinfekcijas lampa UV Clean 3.8W
                       Lietošanas instrukcija

Izmantošana: 
1. Ievietojiet strāvas ieejā strāvas adapteri un pievienojiet to pie atbilstoša elektriskā tīkla.
2. Ieslēdziet dezinfekcijas lampu ar pogu, kas atrodas uz lampas korpusa. Lampu būs iespējams ieslēgt tikai 
pēc pietiekamas akumulatora uzlādes. 
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. Neļaujiet telpā uzturēties bērniem, mājdzīvniekiem un citām personām. Nepieskarieties lampai tās 
darbības laikā. Neļaujiet ierīcei samirkt. Izvairīties no iespējamiem triecieniem vai citiem bojājumiem.

LV

Tehniskā specifikācija:
Jauda: 3.8 W
Barošana: 220-230V / 50-60 Hz
Viļņu garums: 185 - 253,7 nm
Izmērs: 50 x 120 x 50 mm

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 nolietojumam).·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 3.8W
2) Strāvas adapteris + USB kabelis


