
SANI UV-C



ДРЕХИ КЛЮЧОВЕ СМАРТФОНИ

КОМПЮТРИ МАСКИ ПРИБОРИ

Възможни приложения - Стерилизиране и дезинфекция на:
• Работни повърхности
• Инструменти или предмети

• Белъо и дрехи
• Детски играчки

Model: UV-C 190520 700

Model: UV-C 190520 450
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ОПИСАНИЕ
Портативната лед лампа SANI UV-C с презареждаща се батерия чрез USB кабел 5V с намалено тегло и 
размери е полезна за бързо и ефективно дезинфектиране на повърхности и предмети само за няколко секунди. 
Компактният дизайн позволява лесно пренасяне, заедно с батерията, която позволява непрекъсната употреба 
повече от 2,5 часа, което го прави незаменим дезинфекционен инструмент за всички.

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
Преносимото устройство SANI UV-C е подходящо за дезинфекция на повърхности от различно естество, по начина, описан в този 
документ. Всяка друга употреба или вариант на въпросния продукт трябва да се счита за непредвидена. Производителят не поема 
отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или неправилни операции с уреда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Висока ефективност • Лесно преносим • Ниво на дезинфекция от 99.9%

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Код на модела UV-C 190520 450 UV-C 190520 700
Максимални размери на продукта 400x40mm 650x40 mm
Тегло 324g 406g
Вид  LED UVC + UVA UVC + UVA
Мощност 6W 8W
Оптимално разстояние за стерилизация от 10 до 30 mm
Продължителност на работа с едно зареждане 2,5h*
Начин на зареждане micro USB-B 5V
Диапазон на работна температура 0-50°C
Клас на фотобиологичен риск RG3
Степен на защита IP 20
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Тези бланки трябва да се считат за информационни документи. Стойностите за оразмеряване се отнасят за наличното в момента като състояние на 
техниката.Те могат да бъдат подложени на промени в съответствие с всички бъдещи актуализации, произтичащи от научната общност и / или от референтни 

разпоредби. Външният вид, техническите спецификации и мощност на продукта могат да бъдат модифицирани с цел подобряване от ГУДИМА ЛАЙТ 
ООД, във всеки един момент и без предизвестие.За повече информация, моля свържете се с нашия отдел клиенти на gudimalight@gmail.com или на          

тел.0885224222/ 0876651650

! МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ !

• Съхранявайте уреда на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място.
• Съхранявайте уреда на места с температура между 0 ° C и + 50 ° C.
• Не използвайте запалими вещества в близост до продукта.
• Дръжте уреда далеч от източници на топлина.
• Не докосвайте уреда с мокри ръце
• Почиствайте уреда само с микрофибърна кърпа.
• За целите на обезвреждането устройството трябва да се третира като отпадъци от RAEE, чието

управление се регулира от Законодателното постановление. D.LGS 49/2014.

! ВНИМАНИЕ !

Устройството SANI UV-C излъчва ултравиолетова светлина с 
висок интензитет, която може да увреди очите и кожата.

Спазвайте стриктно инструкциите за безопасност, 
съдържащи се в този документ.

Избягвайте директното излагане на очите и 
кожата на светлината, излъчвана от

UV-C светодиодите
Дръжте далеч от деца.

!

! ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ !

• Не се допуска присъствието на хора или животни в среда, в която уредът работи.
• В допълнение към използването на всички лични предпазни средства (ЛПС), за безопасно

използване на уреда е необходимо да се вземат предвид всички разпоредби, свързани с
предотвратяването на злополуки.

• Всеки човек, който отговаря за поддръжката на уреда, трябва първо да е прочел този документ.
• По време на всички фази на инсталиране и поддръжка на продукта се препоръчва да се внимава,

за да се избегнат повреди на хора, предмети или самия уред.
• Използвайте уреда само и изключително по предназначението и по описания тук начин

(дезинфекция на повърхности и среди).Не подправяйте устройството.
• Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца


