
Lampă Germicidă UV-C 
Manual de utilizare

Descriere produs :
Lampa Germicidă UV-C, fără Ozon  se folosește în spații variate ca: locuițe, 
spitale, școli, companii, etc ..
Dezinfectează & îndepărtează acarienii
Dezinfectează 99,99%
Îndepărtează acarienii 100%

Principiul UV-C
Razele ultraviolete radiază în linie dreaptă, prin urmare, în cazul în care raza este blocată de orice obiect zona neiluminată nu va 
fi sterilizată. Razele UV-C distrug structura moleculară a microorganismelor provocând ruperea lanțului ADN  și ARN, ceea ce 
duce la incapacitatea acestora de a se reproduce și de a spuraviețui.

Timp 
recomandat:

Sfaturi de utilizare:
• Înainte de utilizare asigurați-vă că nu există alte persoane, animale sau plante in zona de sterilizare;

Introducere telecomandă:
Funcții
1. Întrerupător ON/OFF (apăsați pentru mod Automatic)
2. Setare 15 min
3. Setare 30 min
4. Setare 60 min

Mod Automatic
• In starea de așteptare, apăsați butonul “1” (Întrerupătorul) pentru a intra în Mod Automat, indicatorul roșu va clipi de

doua ori pe secundă,
• După 10 secunde, lampa UV va porni ( în același timp se emite 1 dată pe secundă un sunet de avertizare),
• Intrând in Mod Automat indicatorul roșu se aprinde și lampa UV se va stinge automat după 45 minute de funcșionare

continuă ( sunetul face CLICK 1 dată și revine la modul de așteptare după cronometrare.

Funcționare manuală
D1- Indicator întrerupător & Mod Automat , culoare roșu
D2- Indicator funcționare 15 minute, culoare verde
D3- Indicator funcționare 30 minute, culoare verde
D4- Indicator funcționare 60 minute, culoare verde

• Lampa UV se va aprinde după numărătoarea inversă a celor 10 secunde ( 1 dată pe secundă, de 10 ori în total).
• Intrați în modul de cronometrare, acesta se va opri automat după funcționarea continuă la timpul setat iar indicatorul

corespunzător este aprins în acest timp.
• La sfârșit, soneria va suna 1 data și va reveni la starea inițială de selecție
• O dată ce lampa începe să funcționeze, senzorul radar pornește și el. La detectarea oricarui obiect în mișcare sau persoane,

lampa UV se va stinge imediat. În același timp, soneria va suna de 2 ori,toate cele 4 indicatoare luminoase roșii vor clipi
împreună iar sincronizarea va fi suspendată.

• Dacă lampa nu detectează mișcarea în termen de 17 secunde aceasta se va aprinde si cronometrarea se continuă pană cand
temporizarea este terminată. În modul de lucru, apăsați butonul de pornire pentru a opri tubul UV și a reveni la modul de
selecție inițial.

• Înainte de utilizare asigurați-vă că înscrisuri, picturi de mătase de înaltă calitate, articole din piele, colecții prețioase cu o 
importanță memorială sunt protejate sau acoperite de lumina UV 

• Conectează la priză (230V)  lampa portabilă UV și pornește. Aceasta intră în modulul de așteptare, indicatorul roșu va clipi 
lent 1 datăpe secundă și avertizarea sonoră începe după pornire.

• Selectează timpul dorit pentru sterilizare.

Recomandări:
După sterilizare, deschideți ferestrele și ventilați pentru 30 minute

Înlocuirea sursei UV:
Indicații sursă:
W - fără Ozon
Y - cu Ozon

Procesul de înlocuire sursă ( Obligatoriu utilizați 
mănuși )
1. Deconectați
2. Scoateți capacul superior
3. Scoateți sursa ce trebuie înlocuită
4. Montați sursa nouă
5. Montați capacul superior

Întreținere corp
Orice urmă de praf sau ulei de pe suprafața lămpii ultraviolete va bloca patrunderea razelor ultraviolete. 
Vă rugam acordați atenție în curățarea corpului de iluminat germicid .
Înainte de a folosi lampa , aceasta se poate șterge cu o lavetă de bumbac cu o concentrație de alcool de 75%
Se recomandă stergerea ei o dată la 2 saptămâni
Când există praf sau ulei pe suprafața lămpii, ea trebue ștearsă în orice moment pentru a o menține curată și transparentă și, 
pentru a nu afecta penetrarea razelor UV și intensitatea radiațiilor.

NOTĂ
Radiația ultravioletă utilizată mult timp va provoca arsuri oculare și epidermice. Înainte de utilizare asigurați-vă ca nu exista 
persoane, animale de companie sau plante în zona de sterilizare. Este interzisă ultilizarea lămpii germicide UV ca un corp de 
iluminat obișnuit. În timpul curățării lămpii deconectați ștecherul de la priză și utilizați o lavetă curată și moale. Nu folosiți 
substanțe organice ca benzina pentru a o șterge. Atenționați copiii să nu se joace sau să atingă lampa. Metoda corectă de 
tratament in cazul spargerii accidentale a lampii:
Deschideți larg ferestrele pentru aerisire mai mult de 15 minute

K- Buton întrerupător ( pentru funcționare ON/OFF/ Mod 
Automat )
1. Apăsați pentru a selecta timpul dorit D2/ D3/D4
2. Apăsați butonul pentru a opri lumina
3. Mod Automat:
Apăsați butonul întrerupător (K) în poziție așteptare pentru a 
selecta timpul dorit
Ciclul de programe este :

SFATURI
VĂ RUGĂM SA CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ȘI PASTRAȚI-L CU GRIJĂ!
DUPĂ STERILIZARE, DEPOZITAȚI CU GRIJĂ PRODUSUL PENTRU A EVITA DETERIORAREA ACESTUIA SAU 
ACCIDENTELE
NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!

Producător:
DEMGRUP INTERNATIONAL CO.,LTD
Chengxing Road, No. 89, hangzhou, China
www.demgrup.com.tr
Produs pentru:
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B-dul Iuliu Maniu , Nr 616, Sector 6
061129 Bucharest- România
info@braytron.com / www.braytron.com

Importator România:
SPOT VISION ELECTRIC & LIGHTING S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu , Nr 616, Sector 6 , 
061129                Bucharest – Romania
www.spotvisionelectric.ro / 
www.spotvision-electric.ro
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

Produsul achiziționat de dumneavoastră este garantat pentru o perioadă de 36 luni de la data cumpărării lui, în 
condițiile utilizării normale și a acestui certificat de garanție, însoțit de factura fiscală sau bonul emis de casa de 
marcat.

Acest certificat reprezintă atestarea legală a îndeplinirii de catre produsul vândut a condițiilor de calitate în 
conformitate cu Legea 449/2003 , Legea 296/2004, Legea 363/2007.

Prin acest certificat se garantează cumparatorului că în cazul apariției unui defect în conditii de respectare a
instrucțiunilor de montaj .
Acesta va fi înlocuit sau după caz remediat pe perioada duratei de garanție care a fost acordată .
Garanția este acordată clientului specificat pe acest certificat , nefiind luate în considerare alte persoane.
Garanția este asigurată de către : S.C. Spot Vision Electric & Lighting S.R.L. iar constatarea defecțiunilor se va

face la magazinul de unde a fost achiziționat produsul.
Repararea sau înlocuirea produselor defecte aflate în garanție se va face în termen de 30 zile de la solicitarea

consumatorului .

ATENȚIE : OPERAȚIUNILE DE MONTAJ ȘI DE ÎNTREȚINERE SE VOR FACE ÎN LIPSA TENSIUNII 
ELECTRICE , NUMAI DE CĂTRE PERSOANE AUTORIZATE !

Condițiile în care cumparatorul își pierde garanția :

- La solicitarea înlocuirii sau remedierii defecțiunilor produsului nu se prezintă factura sau bonul de casă și
certificatul de garanție; 
- S-au facut modificări pe certificatul de garanție ;
- Produsul achizitionat nu a fost utilizat conform parametrilor corespunzatori din fișa tehnică ;
- Se constată deteriorarea de natură termică sau mecanică ;
- Sunt prezente urme de lichide sau substanțe chimice agresive ;
- Produsul a fost depozitat sub directa expunere la soare sau în condiții de temperatură sau umezeală

ridicată ;
- Deteriorarea produsului s-a produs datorită condițiilor de transport , instalare sau manipulare ;
- Persoane neautorizate au intervenit pentru repararea sau modificarea produsului ;
- Defecțiunea s-a produs datorită incendiilor , calamitaților naturale , uzurii , scurtcircuitelor din cauze

naturale sau provenite din rețeaua electrică ;
- Deteriorarea sau distrugerea accidentală sau intenționată a sursei UV ;
- Pierderea ,deteriorarea sau distrugerea accidentală sau intenționată a telecomenzii.

FACTURA NR: ………………………………………       DATA :
VANDUT PRIN MAGAZINUL :
NUME CUMPARATOR :
ADRESA :

S.C. Spot Vision Electric & Lighting S.R.L                VANZATOR :                                                     CLIENT:
Semnatura și ștampila :                                     Semnatura și ștampila :                                   Semnatura și ștampila :

Declarație de Conformitate UE

Noi S.C. Spot Vision Electric & Lighting S.R.L., persoană juridică de nationalitate română,
număr de înmatriculare în Registrul Comerțului : J40/12613/30.10.2014, CIF RO 18752430 , cu
sediul în Bucurețti, Bulevardul Iuliu Maniu , Nr 616, corp B , parter, Sector 6 , asigurăm , garantăm și
declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 4 din HG 322/2013, regulamentul U.E
874/2012 că produsul :

Cod: BRAYTRON BY50-00101  / IM-UVC-36D
Nu pune în pericol viața , sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului
și este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE pentru utilizarea echipamentelor de joasă tensiune .
Standardele utilizate în directivele specificate conform certificatelor BSTXD200413745501EC & 
BSTXD2004413745501SC “GLOBAL TESTING AND CERTIFICATION PRECISION SERVICE CLOUD FACTORY” cu 
test standard…………….

EN 55015:2013/A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-4:1967

Directiva EMC nr  2014/30/EU
Directiva LVD nr 2011/65/EU
Marcajul : 

Data emiterii declarației de conformitate : Iulie 2020
S.C. Spot Vision Electric & Lighting S.R.L
Semnatura și ștampila :


