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ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА
УРЕДА
Уважаеми Клиенти,
Благодарим за избора на продукта на Dalilux. Продуктът UV101 бактерицидна
лампа e с високо качество и широко приложение, особено в сегашната ситуация
на глобална пандемия от коронавирус COVID-19. За да улесните използването на
UV лампата и се предпазите от неприятни травми, моля прочетете внимателно
това ръководство преди работа с UV101.

Принцип на UV стерилизацията
Ултравиолетовата стерилизация може да унищожи молекулярната структура на
ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) или РНК (рибонуклеинова киселина) в
клетките на микроорганизмите чрез използване на подходящата дължина на
вълната на ултравиолетовите лъчи за постигане на растеж и/или регенеративна
клетъчна смърт. Ултравиолетовата технологията за дезинфекция се основава на
съвременната епидемиология, медицина и фотодинамика. Ползва се специално
проектирана високоефективна и интензивна UVC лента с дълъг живот за
облъчване, като различни бактерии, вируси, паразити, водорасли и други
патогени се убиват директно.
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Описание на UV-101
Употреба: UV 101 е предназначена за използване само в затворени
пространства.
1. UV-101 е бактерицидна лампа за вътрешна употреба с UV светлина
2. Продуктът е снабден с три подвижни прегради, контролиращи
разпространението на UV светлината: когато наоколо няма хора, преградите са
отворени за мащабно антивирусно третиране; когато в помещението има хора,
тогава подвижните прегради трябва да са затворени. Вентилаторът в уреда
движи въздуха, който преминава през UV лампата, като в същото време хората
не са облъчени пряко с UV светлина .

Предпазни мерки
1. Този продукт е предназначен само за стерилизация на вътрешен въздух в
затворени пространства. Забранено е неговото използване в отворени
публични пространства.
2. Моля, НЕ отваряйте подвижните прегради, когато в помещението има
хора, животни или растения, защото ще бъдат директно изложени на UV
светлината.
3. Моля не допускайте деца да си играят с лампата или да оперират с нея.
4. Този продукт не е водоустойчив. Не допускайте намокрянето на уреда.
5. Уверете се, че уредът ще работи на предписаното захранване – ако уредът
бъде повреден, не се опитвайте да го поправяте сами, моля занесете го за
поправка на оторизиран сервиз, посочен от продавача на UV-101.

Части на UV-101
 Контролен панел
 Предпазни
подвижни прегради
 Дръжка за носене
 UV лампа

Инструкции за работа с UV-101
 Включване. Натиснете бутона
„ON/OFF“: червеният индикатор ще
светне и
ще чуете гласово съобщение:
„Welcome to use a microcomputer
ultraviolet germicidal lamp” - Добре
дошли , вие използвате
микрокомпютъра на ултравиолетовата
бактерицидна лампа;
 Натиснете отново бутона „ON/OFF“
и ще чуете гласово съобщение:
“Ultraviolet sterilization will automatically
turn On after 30 seconds, please close the covers or stay away” - Ултравиолетовата
стерилизация ще
се включи автоматично след 30 секунди, моля
затворете преградите или останете извън помещението)
Вентилаторът и UV лампата ще се включат по същото време след, като
приключи гласовото съобщение.
 Когато натиснете отново бутона „ON/OFF“, вие ще чуете “Thank you for using,
please unplug the power plug” - Благодаря за използването, моля изключете
уреда от захранването.
Светлините на бутоните ще изгаснат и вентилаторът ще се изключи.

Таймер
1. Първо натиснете бутона „ON/OFF“: червеният индикатор ще светне и ще чуете
гласово съобщение: „Welcome to use a microcomputer ultraviolet germicidal
lamp” - Добре дошли , вие използвате микрокомпютъра на ултравиолетовата
бактерицидна лампа.
Тогава натиснете бутона “Timer”веднъж: Синята светлина кореспондира на
време за работа „30 минути“ и ще чуете гласово съобщение “30 minute timer”
(Червеният индикатор свети винаги)
Натиснете бутона “ON/OFF“ отново и ще чуете гласово съобщение: “UV
disinfection and sterilization function is enabled, it will automatically on after 30
seconds, please close the covers or stay away” - Функцията за UV дезинфекция и
стерилизация е активирана, тя ще се включи автоматично след 30 секунди,
моля, затворете капаците или стойте далеч/навън. Вентилаторът и UV лампата
ще се включат веднага щом гласовото съобщение свърши.
Времето за работа на UV лампата и вентилатора е 30 минути.
Когато 30-те минути свършат, ще чуете гласово съобщение „Thank you for using,
please unplug the power plug” - Благодаря за използването, моля изключете
уреда от захранването, което означава, че уредът е изключен.
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2. Първо натиснете бутона „ON/OFF“: червеният индикатор ще светне и ще чуете
гласова информация: „Welcome to use a microcomputer ultraviolet germicidal
lamp” - Добре дошли , вие използвате микрокомпютъра на ултравиолетовата
бактерицидна лампа.
Тогава натиснете бутона “Timer”два пъти и ще чуете гласово съобщение
“ Timer button 1 hour“ – Таймерът е включен за 1 час: синият и зеленият
индикатори ще светят едновременно (Червеният индикатор свети винаги).
Натиснете бутона „ON/OFF“ отново и ще чуете гласово съобщение: “UV
disinfection and sterilization function is enabled, it will automatically on after 30
seconds, please close the covers or stay away” - Функцията за UV дезинфекция и
стерилизация е активирана, тя ще се включи автоматично след 30 секунди,
моля, затворете капаците или стойте далеч/навън. Вентилаторът и UV лампата
ще се включат веднага щом гласовото съобщение свърши.
Времето за работа на UV лампата и вентилатора е 1 час.
Когато времето за работа свърши, ще чуете гласово съобщение „Thank you for
usе, please unplug the power plug” - Благодаря за използването, моля
изключете уреда от захранването, което означава, че уредът е изключен.
3. Първо натиснете бутона „ON/OFF“: червеният индикатор ще светне и ще чуете
гласова информация: „Welcome to use a microcomputer ultraviolet germicidal
lamp” - Добре дошли , вие използвате микрокомпютъра на ултравиолетовата
бактерицидна лампа).
Тогава натиснете бутона “Timer”три пъти и ще чуете гласово съобщение
“ Timed 2 hour“ – Таймерът е включен за 2 часа: синият, зеленият и червеният
индикатори ще светят едновременно.
Натиснете бутона „ON/OFF“ отново и ще чуете гласово съобщение: “UV
disinfection and sterilization function is enabled, it will automatically on after 30
seconds, please close the covers or stay away” - Функцията за UV дезинфекция и
стерилизация е активирана, тя ще се включи автоматично след 30 секунди,
моля, затворете капаците или стойте далеч/навън. Вентилаторът и UV лампата
ще се включат веднага щом гласовото съобщение свърши.
Времето за работа на UV лампата и вентилатора е 2 часа. Когато времето за
работа свърши, ще чуете гласово съобщение „Thank you for usе, please unplug
the power plug” - Благодаря за използването, моля изключете уреда от
захранването, което означава, че уредът е изключен.
4. Натиснете бутона “Timer” четири пъти, което прекратява използването на тази
функция и ще чуете гласово съобщение “Timer Cancel” – Отмяна на Таймера.
Тогава UV лампата се връща на положение изчакване “Standby status”.

Вентилатор
Вентилаторът ще бъде включен или изключен, когато чуете гласово съобщение
“Fan On” или “Fan Off”.

Дистанционно управление
1. Действието Включване / Изключване на уреда е същото, както на
контролния панел
2. Включването / изключването на вентилатора е същото, както на
контролния панел
3. Как се използва бутонът “OPEN”: Когато бутонът “ON/OFF” е
поставен на позиция ON / Включен (червеният индикатор свети),
натиснете бутона “Start” веднъж и ще чуете гласово съобщение:
“UV disinfection and sterilization function is enabled, it will
automatically on after 30 seconds, please close the hood “Keep away”, Функцията
за UV дезинфекция и стерилизация е активирана, тя ще се включи автоматично
след 30 секунди, моля, затворете капаците или стойте навън.
Вентилаторът и UV лампата ще се включат автоматично, 30 секунди след
гласовото съобщение.
4. Когато бутонът „ON/OFF“ е натиснат на позиция включено “ON” (червеният
индикатор свети), натиснете бутона “30 min” един път и ще
чуете гласово съобщение “Timed 30 minutes”: синият индикатор ще примигва
(червеният винаги свети): Натиснете отново бутона “Start”, ще чуете гласово
съобщиние “UV disinfection and sterilization function is enabled, it will
automatically on after 30 seconds, please close the hood “Keep away”, Функцията
за UV дезинфекция и стерилизация е активирана, тя ще се включи автоматично
след 30 секунди, моля, затворете капаците и стойте далеч.
30 секунди точно след приключване на гласовото съобщение, вентилаторът и
UV лампата ще се включат за 30 минути работа. След тези 30 минути, ще чуете
гласово съобщение “Thank you for using, please unplug the power plug” Благодаря за използването, моля изключете уреда от захранването, което
означава, че уредът е изключен – светлините и вентилатора няма да работят.
5. Натиснете бутона “1 hour” и ще чуете гласово съобщение “Timed 1 hour” –
синият и зеленият индикатор ще светнат (червеният винаги свети): Натиснете
отново бутона “Start”, ще чуете гласово съобщение “UV disinfection and
sterilization function is enabled, it will automatically on after 30 seconds, please
close the hood “Keep away” - Функцията за UV дезинфекция и стерилизация е
активирана, тя ще се включи автоматично след 30 секунди, моля затворете
капаците и стойте навън.
30 секунди точно след приключване на гласовото съобщение, вентилаторът и
UV лампата ще се включат за 1 час работа. Когато този 1 час измине, ще чуете
гласово съобщение “Thank you for using, please unplug the power plug”. Всички
светлинни индикатори и вентилаторът ще са изключени.
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6. Натиснете бутона “2 hours” и ще чуете гласово съобщение “Timed 2 hours” –
синият и зеленият индикатор ще светнат (червеният винаги свети): Натиснете
отново бутона “Start”, ще чуете гласово съобщение “UV disinfection and
sterilization function is enabled, it will automatically on after 30 seconds, please
close the hood “Keep away” - Функцията за UV дезинфекция и стерилизация е
активирана, тя ще се включи автоматично след 30 секунди, моля затворете
капаците и стойте далеч. 30 секунди точно след приключване на гласовото
съобщение, вентилаторът и UV лампата ще се включат за 2 часа работа.
Когато тези 2 часа изминат, ще чуете гласово съобщение “Thank you for using,
please unplug the power plug”.
Всички светлинни индикатори и вентилаторът ще са изключени.

Характеристики на DL-UV101











Лампа UV Quartz
Мощност: 40W
Спектър: 254nm
Живот на UV лампата: > 6000 часа
Материал: Анти UV ABS
Таймер: 30 мин / 1 час / 2 часа
Покритие: до 40 м²
Дистанционно управление
Размери в см: 20 х 20 х 40
Тегло в кг: 1,37

Предупреждение:
Тъй като ултравиолетовите лъчи могат да предизвикат поражения на
кожата и очите, моля затворете капаците на уреда или излезте от
помещението, когато UV бактерицидната лампа работи.
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