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ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА  
 
Скъпи Клиенти, 
Благодарим за избора на продукта на Dalilux. Продукта UV03 бактерицидна лампа e с 
високо качество и широко приложение, особено в сегашната ситуация на глобална 
пандемия от Коронавируса COVID-19. За да улесните използването на UV лампата и се 
предпазите от неприятни травми, моля, прочетете внимателно това ръководство!  

http://www.tspbg.com/


 

 

Характеристики на UV-03 (модела се предлага с и без Озон): 

Име на продукта: Радарна сензорна UVC ултравиолетова лампа за дезинфекция 

Номинална мощност: 36W 

Номинално напрежение: 110V / 220V 

Режим на синхронизация: Безжично дистанционно управление 

Материал на тръбата: Кварцова ултравиолетова лампа 253.7nm (+ Озон 185nm) 

Област на приложение: до 60 м² 

Разстояние на усещане: 3-5 метра 

 

Инструкция за работа с UV-03: 

UV дезинфекционната лампа е подходяща за стерилизация, дезинфекция, отстраняване на 

акари, пречистване на въздуха и отстраняване на формалдехид в пространство от 0-60 m². 

UV лампата действа главно върху ДНК на микроорганизмите, разрушавайки структурата на 

ДНК, карайки я да загуби функцията на размножаване и самовъзпроизвеждане. 

Ултравиолетовите бактерицидни лампи се използват за унищожаване на бактериални 

пропагули, спори, микобактерии, корона вируси, гъбички, рикетсии и хламидии и др. Скоростта 

на дезинфекция достига 99% -99,9%. 

Площ за третиране 10-20м² 20-40м² 40-60м² 

Препоръчителна 

продължителност на 

стерилизацията 

15 минути 30 минути 60 минути 

Препоръчани обекти 

за стерилизация 

Кухни, бани, тераси 

и др. 

Дневна, спалня, 

офис и др. 
 Приемна, офис и др. 

 

Работа с UV лампата 
 

1. След като бъде свързана към захранването, зумер издава звук за 15 секунди, който 

сигнализира, че лампата е в режим на дезинфекция. В същото време радарният сензор ще 

започне да работи. Ако няма човек или домашен любимец, които да бъдат открити след 10 

секунди, стерилизацията ще започне. 

 

2. По време на процеса на стерилизация, когато човек или домашен любимец влезе в 

помещението по погрешка, зумерът ще алармира и UV лампата ще угасне и незабавно ще 

спре да работи. След, като човекът или домашният любимец си тръгнат, процесът на 

стерилизация ще продължи да работи след 10 секунди. 

 

3. Можете също да използвате дистанционното управление, за да включвате и изключвате UV 

светлината. Ако изберете режим на таймера, изберете времето за стерилизация на 

дистанционното управление и натиснете бутона „Таймер 15 минути“, „Таймер 30 минути“ 

или „Таймер 60 минути“, за да влезете в режим на таймера. Лампата автоматично ще светне 

след 15 секунди. 

 



 

 

4. След като стерилизацията 

приключи в съответствие с избраното 

време, UV лампата автоматично ще се 

изключи. Ако не изберете времето за 

дезинфекция с дистанционно 

управление, стерилизацията ще 

приключи след 60 минути. 

 

 

5. Ако това е бактерицидна UV лампа с 

Озон, след дезинфекция помещението 

трябва да се проветри за време 30 до 

40 минути, преди да се влезе в стаята. 

 

 

 

Специално напомняне: 

1. Не гледайте директно към ултравиолетовия източник на светлина. UV лампата трябва да се 

използва без хора, домашни любимци или растения. Ултравиолетовото лъчение може да 

причини еритема/обрив на кожата, 

дразнене на очите/конюнктивит и умора. 

2. Дългосрочното излагане на 

ултравиолетови лъчи може да причини  

изгаряне на кожата и очите на хората, а 

продължителното вдишване на Озон също 

ще навреди на хората. При дезинфекция 

вратите и прозорците трябва да бъдат 

затворени за максимален ефект, хората и 

животните да напускат. 

3. Озонът е много нестабилен газ, който 

обикновено се разлага на кислород във 

въздуха за 30 минути. След включване на 

лампата, моля не я приближавайте. Хората 

/ животните да напускат мястото за 

дезинфекция 

4. Радарът е спомагателен метод за 

откриване на хора и животни. Ефектът на 

откриване е различен и зависи от това  

къде е позиционирана UV лампата.  

Моля, обърнете внимание на горните 

задължителни препоръки , за да се 

предпазите от UV лъчите. 


