
 
 

Instrukcja obsługi mobilnego sterylizatora 

pomieszczeń z lampą UV 
 
 

Dziękujemy za zakup naszego produktu, przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją w            
bezpiecznym miejscu przed użyciem. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z            
naszym działem sprzedaży lub obsługi posprzedażnej.      
https://medica91.com/pl/lampa-uv-ozon-dezynfekcja 

 

Mobilny sterylizator pokojowy z lampą UV jest typu ruchomego z lampą, w tym ramieniem lampy,               

uchwytem regulacyjnym ramienia lampy, zegarem, ramą itp., Wbudowana lampa do sterylizacji           

ultrafioletowej 60 W / 80 W. Sterylizacja jest dokonana przez lampę sterylizacyjną UVC. Do              

wykorzystania w galerii handlowych, biurowcu, hotelu, szpitalu i innych miejsc do dezynfekcji            
powietrza i powierzchni przedmiotów. 

 

ZXC- U Mobile UV sterilizator do pomieszczeń 
 

 
8) Natężenie promieniowania: ≥170uw / cm (60W) / ≥180uw / cm (80W) 
9) Długość ramienia lampy: 580 MM 

10) Wysokość podłoża po złożeniu: 650mm 
11) Kąt regulacji ramienia lekkiego: 0 ° -180 ° 

12) Długość rury lampy: U550MM 
13) Dopuszczalna moc lampy: 60 W / 80 W 7) Zastosowany obszar: 10-60 m² (60 W) / 10-80 

m² (80 W) 

14) Szczytowa długość fali promieniowania ultrafioletowego wynosi 253,7nm lub 253,7nm + 
185nm 

15) Moc wejściowa: 60 VA (60 W) / 80 VA (80 W) 

16) Klasyfikacja bezpieczeństwa: należy do zwykłego sprzętu kategorii 1 typu B. 
17) Model specyfikacji bezpiecznika: Model: RF-20 Typ: 5 * 20MM2A2 (każdy) 
18) Lampa sterylizacyjna ultrafioletowa sterylizatora ma dobre właściwości rozruchowe. 

19) Przy zasilaniu 220 V w pełni uruchomi się i pozostanie zapalony w ciągu 10 sekund. 
20) Rozmiar produktu: 275 * 220 * 720 MM 

 

 
 

a) Temperatura otoczenia: 5 ℃ -40 ℃; 

b) Ciśnienie atmosferyczne: 86Kpa-106Kpa; 
c) Zasilanie robocze: napięcie 220 V ± 22 V częstotliwość 50 Hz ± 1 Hz; 
d) Brak gazów korozyjnych, gazów palnych i wybuchowych; 

 

1. Modele inteligentne / modele ze zdalnym sterowaniem: naciśnij przycisk         
„przełącznik / wybierz” i ustaw timer na panelu operacyjnym lub użyj pilota. 

2. Skorzystaj z panelu sterowania: 

3. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć sterylizację i naciśnij ponownie, aby ustawić          
minutnik. Po ustawieniu timera odpowiednia lampka kontrolna zaczyna migać. Przed          
sterylizacją występuje około 15-sekundowe opóźnienie z sygnałem dźwiękowym. W         
międzyczasie operator powinien opuścić pomieszczenie i zamknąć drzwi, aby zapewnić          
lepszą sterylizację. Urządzenie rozpocznie sterylizację, aż usłyszysz długi sygnał         
dźwiękowy. (15/30/60 min jest opcjonalne, naciśnij raz przycisk to 15 minut, dwa razy to 30               
minut, potrójne to 60 minut) 

 
Obsługa za pomocą pilota 
Naciśnij przycisk ON / OFF i ustaw timer na pilocie zgodnie z własnymi potrzebami.              

Po ustawieniu timera odpowiednia lampka kontrolna zaczyna migać. Przed sterylizacją          
występuje około 15-sekundowe opóźnienie z sygnałem dźwiękowym. W międzyczasie         
operator powinien opuścić pomieszczenie i zamknąć drzwi, aby zapewnić lepszą          
sterylizację. Urządzenie rozpocznie sterylizację, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.         
(15/30/60 min jest opcjonalne, naciśnij raz przycisk to 15 minut, dwa razy to 30 minut,               
potrójne to 60 minut) 

Za pomocą pilota zdalnego sterowania wyłącz urządzenie w celu zakończenia          
przetwarzania. 

 

 
 

 
Każdy sterylizator jest zapakowany w woreczek foliowy i umieszczony w opakowaniu           

zewnętrznym z certyfikatem kontroli i instrukcją obsługi. W pudełku zastosowano piankową           
wyściółkę, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kolizją podczas transportu. 

 

 

https://medica91.com/pl/lampa-uv-ozon-dezynfekcja


Dziękujemy za zakupy. W trosce o Państwa dobre doświadczenia zakupowe z nami            
wdrożymy obsługę posprzedażową w oparciu o zgodność z wytycznymi Generalnej          
Administracji Nadzoru Jakości, Kontroli i Kwarantanny. 
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Najpierw zainstaluj podstawę (5) zgodnie z rysunkiem 1, następnie umieść skrzynkę na 
podstawie, wyrównaj z otworami na śruby, użyj Dokręć śruby po dokręceniu. 
Otwórz drzwiczki ochronne (4), bezpośrednio unieś ramię oczekujące do żądanej pozycji i 
zainstaluj rurkę lampy w gnieździe lampy i obróć o 90 stopni. 
Podłącz zasilanie, włącz przełącznik (2), ustaw czas według potrzeb, czas w zakresie 
0-60min. 

Po użyciu 
naciśnij kołek 
wypychacza, 
aby schować 
ramię lampy, 
przytrzymaj 
ramię lampy i 
powoli włóż je 
do 
podświetlanej 
skrzynki 
Załóż drzwiczki 
ochronne i 
odłącz zasilanie. 

 

Bezpiecznik: BX 2 * 2 AN ~ 220 V / Przełącznik / Timer / Lampa / 
Statecznik 

 
BX 2 - 2 A- 220 V Switch（Timer） 
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Number of serial numbers Name Quantity 

Ⅰ box one 

Ⅱ 2 set of bases one 
Ⅲ 3 a copy of the manual one 
Ⅳ 4 a certicate of conformity one 
Ⅴ 5 screw-set one 
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