
Χαρακτηριστικά

Ασφαλής και αξιόπιστη: έξυπνο παιδικό κλείδωμα.
Απλή λειτουργία: ψηφιακός χρονοδιακόπτης 3 θέσεων.
Σωλήνας quartz υψηλής καθαρότητας..

Οδηγίες ασφαλείας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
 ΛΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

MADE IN CHINA

1.Πριν την πρώτη χρήση αυτού του προϊόντος, πρέπει να καθαριστεί ο σωλήνας UV.

2.Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού αέρα με υπεριώδεις ακτίνες, διατηρήστε το δωμάτιο
καθαρό και στεγνό για να μειώσετε τη σκόνη και τους υδρατμούς. Όταν η εσωτερική
θερμοκρασία είναι μικρότερη από 20 ℃ ή μεγαλύτερη των 40 ℃, ο χρόνος ακτινοβολίας
πρέπει να παραταθεί επαρκώς.

3.Οι υπεριώδεις λαμπτήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς άτομα. Μην κοιτάτε απευθείας
την πηγή υπεριώδους φωτός. Λόγω της παρατεταμένης έκθεσης στο υπεριώδες φως, ενδέχεται
να εμφανιστούν συμπτώματα όπως ερυθρώματα στο δέρμα, ερεθισμός των ματιών και
κόπωση.
4.Το υπεριώδες φως αντιστοιχίζεται περίπου με 1 W / m2, αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για
απολύμανση και αποστείρωση περιβάλλοντος χώρου από 20-40 m2, ρούχα, μπουρνούζια,
πετσέτες και προσωπικά είδη αποστειρώνονται σε σχετικά κοντινή απόσταση, ο χρόνος
αποστείρωσης δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

5.Εάν υπάρχουν πίνακες στο δωμάτιο, καλύψτε με ένα πανί αφού ανάψετε τη λάμπα.

6.Η μικροβιοκτόνος λυχνία πρέπει να φυλάσσεται μετά τη χρήση για να αποφευχθεί ζημιά
στον καθαριστή και τραυματισμός από κακή χρήση.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Warning

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λάμπας αποστείρωσης, οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο αποστείρωσης. Το φως από τις υπεριώδεις λάμπες μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια, συνεπώς συνιστάται να μην κοιτάτε ποτέ την 
αναμμένη λάμπα χωρίς προστασία. Ο λαμπτήρας αποστείρωσης είναι εσωτερικά εξοπλισμένος με μια 
συσκευή ασφαλείας ικανή να σβήσει τη λάμπα UV σε περίπτωση τυχαίου ανοίγματος της πόρτας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ακύρωση

Πιέστε 
για 5sec

Οδηγίες προφύλαξης

1. Άνθρωποι, ζώα και φυτά πρέπει να περιμένουν εκτός του χώρου, κατά τη διαδικασία αποστείρωσης .
2. Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια και υπερβολική εισπνοή όζοντος. Μετά 

την απολύμανση, πρέπει να περιμένετε περισσότερο από 40 λεπτά για να εξαλειφθεί εντελώς το στρώμα του όζοντος.
3. Όταν χρησιμοποιείτε τη λυχνία αποστείρωσης UVC για την απολύμανση αντικειμένων, απλώστε τα ή κρεμάστε τα, 

σε απόσταση 1 m και χρόνο έκθεσης 30 λεπτών.
4. Όταν χρησιμοποιείτε λάμπα αποστείρωσης UVC, το περιβάλλον πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και σταγονίδια. 

Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από 20 ℃ ή η υγρασία πάνω από 50%, ο χρόνος λειτουργίας πρέπει να 
παραταθεί. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι αρκετά στεγνό πριν χρησιμοποιήσετε τη λάμπα.

5.  Μετά την απολύμανση, πρέπει να περιμένετε περισσότερο από 40 λεπτά ή αερίστε επαρκώς για 30 λεπτά για να καταστραφεί εντελώς 
το στρώμα του όζοντος. 

Ανιχνευτής
Απενεργοποι-

ημένος 

ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC

ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Microwave Induction
Μικροκυματική

Επαγωγή

Παιδικό 
κλείδωμα 

προστασίας

 Καθυστέρηση
έναρξης 30sec

Χρονοδιακόπτης

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ανοίξτε το κουτί

Βγάλτε έξω τη λάμπα

Συνδέστε τη στο ρεύμα

Πιέστε το 
κουμπί για 3sec 

Παιδικό 
Κλείδωμα προστασίας 3sec 

Επιλέξτε 
πρόγραμμα
 αποστείρωσης 

Επιλέξτε διάρκεια

“15min"
"30min"
"60min"

Ξεκινάει
η διαδικασίαΑκούστε το

ηχητικό σήμα

Ήχος καθυστέρησης
30sec

Απομακρύνετε
από την συσκευή

ανθρώπους
ή ζώα

Σε λειτουργία
μετά από 3sec

Έναρξη

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Όταν
βρίσκεται σε
λειτουργία

Πιέστε 
Ακύρωση

OFF

Κατά τη λειτουργία της λάμπας αποστείρωσης UVC 

*Δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι, ζώα και φυτά στο χώρο! 
*Μην κοιτάτε κατευθείαν την πηγή φωτός UVC! 
*Μετά τη χρήση, αερίστε για 30 λεπτά.

Ακούστε το
ηχητικό σήμα 

Αποστείρωση 
καθιστικού για 60min 

Αποστείρωση
υπνοδωματίου 

για 30 min Αποστείρωση 
κουζίνας 
για 15min

Πιέστε για κλείδωμα για 3s

LivingRoom

60min

Bedr oom

30min

Kitchen

15min Chi ld Protec tion

Lock 3S
Cancel

Features: UVC With Ozone
Voltage: AC 220~240V 

Model Number: SJD-38W 
Lamp Material: ABS Lamp 

Size: 430*230mm 

Κατανάλωση: 38W 

Iradiated area: 40sqm. 

Frequency: 50Hz/60Hz
Χρώμα: Άσπρο

Εισάγεται από την:
Kapizionis Group of Companies 
A.Φ.Μ: 118665863

Υπεύθυνος διάθεσης Ιταλίας:
MILLE Lucciole s.r.l. 
P.IVA 13820481004

Υπεύθυνος Διάθεσης-*Ανακύκλωσης: 
Ελλάδος: 
Horeca Experts GR
Τηλ.: 210 4121111 
www.horeca.gr
info@horeca.gr

*Για την ανακύκλωση της UV λάμπας, παρακαλώ επικοινωνήστε στο  2104121111

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ακύρωση

Πιέστε 
για 5sec Ανιχνευτής

Απενεργοποι-
ημένος 

Ακούστε το
ηχητικό σήμα 

Πιέστε για ξεκλείδωμα για 3s

Ακύρωση

Πιέστε 5 sec για ενεργοποίηση
ανιχνευτή κίνησης

Πιέστε 5 sec για απενεργοποίηση
ανιχνευτή κίνησης

Για χώρους 15-20 m2

15 min Αποστείρωση      15 min Καθαριότητα & Αερισμός     15 min Αποστείρωση      15 min Αερισμός 
Για χώρους 20-25 m2

30 min Αποστείρωση      30 min Καθαριότητα & Αερισμός      15 min Αποστείρωση      15-30 min Αερισμός

Για χώρους 25-40 m2

60 min Αποστείρωση      30 min Καθαριότητα & Αερισμός      30 min Αποστείρωση      30 min Αερισμός

Για χώρους >40 m2

Τοποθετήστε τη λάμπα αποστείρωσης σε 2 ή περισσότερα διαφορετικά σημεία και επαναλάβετε την διαδικασία 
αποστείρωσης και αερισμού 2 ή περισσότερες φορές ή χρησιμοποιήστε 2 ή παραπάνω λάμπες αποστείρωσης.

Διαδικασία απολύμανσης χώρων 

(Προεραιτική διαδικασία)



Οδηγίες ασφαλείας

MADE IN CHINA

1.Πριν την πρώτη χρήση αυτού του προϊόντος, πρέπει να καθαριστεί ο σωλήνας UV.

2.Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού αέρα με υπεριώδεις ακτίνες, διατηρήστε το δωμάτιο
καθαρό και στεγνό για να μειώσετε τη σκόνη και τους υδρατμούς. Όταν η εσωτερική
θερμοκρασία είναι μικρότερη από 20 ℃ ή μεγαλύτερη των 40 ℃, ο χρόνος ακτινοβολίας
πρέπει να παραταθεί επαρκώς.

3.Οι υπεριώδεις λαμπτήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς την φυσική παρουσία του χει-
ριστή. Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή υπεριώδους φωτός. Λόγω της παρατεταμένης
έκθεσης στο υπεριώδες φως, ενδέχεται να εμφανιστούν συμπτώματα όπως ερυθρώματα στο
δέρμα, ερεθισμός των ματιών και κόπωση.
4.Το υπεριώδες φως αντιστοιχίζεται περίπου με 1 W / m2, αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για
απολύμανση και αποστείρωση περιβάλλοντος χώρου από 20-40 m2, ρούχα, μπουρνούζια,
πετσέτες και προσωπικά είδη αποστειρώνονται σε σχετικά κοντινή απόσταση, ο χρόνος
αποστείρωσης δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

5.Εάν υπάρχουν πίνακες στο δωμάτιο, καλύψτε με ένα πανί αφού ανάψετε τη λάμπα.

6.Η μικροβιοκτόνος λυχνία πρέπει να φυλάσσεται μετά τη χρήση για να αποφευχθεί ζημιά
στον αποστειρωτή και τραυματισμός από κακή εναπόθεση.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ακύρωση

Πιέστε 
για 5sec

Οδηγίες προφύλαξης

1. Άνθρωποι, ζώα και φυτά πρέπει να περιμένουν εκτός του χώρου, κατά τη διαδικασία αποστείρωσης .
2. Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια και υπερβολική εισπνοή όζοντος. Μετά 

την απολύμανση, πρέπει να περιμένετε περισσότερο από 40 λεπτά για να εξαλειφθεί εντελώς το στρώμα του όζοντος.
3. Όταν χρησιμοποιείτε τη λυχνία αποστείρωσης UVC για την απολύμανση αντικειμένων, απλώστε τα ή κρεμάστε τα, 

σε απόσταση 1 m και χρόνο έκθεσης 30 λεπτών.
4. Όταν χρησιμοποιείτε λάμπα αποστείρωσης UVC, το περιβάλλον πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και σταγονίδια. 

Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από 20 ℃ ή η υγρασία πάνω από 50%, ο χρόνος λειτουργίας πρέπει να 
παραταθεί. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι αρκετά στεγνό πριν χρησιμοποιήσετε τη λάμπα.

5. Μετά την απολύμανση, πρέπει να περιμένετε περισσότερο από 40 λεπτά για να καταστραφεί εντελώς το στρώμα του όζοντος. 

Ανιχνευτής
Απενεργοποι-

ημένος 

ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC

ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Microwave Induction
Μικροκυματική

Επαγωγή

Παιδικό 
κλείδωμα 

προστασίας

 Καθυστέρηση
έναρξης 30sec

Χρονοδιακόπτης

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ανοίξτε το κουτί

Βγάλτε έξω τη λάμπα

Συνδέστε τη στο ρεύμα

Πιέστε το 
κουμπί για 3sec 

Παιδικό 
Κλείδωμα προστασίας 3sec 

Επιλέξτε 
πρόγραμμα
 αποστείρωσης 

Επιλέξτε διάρκεια

“15min"
"30min"
"60min"

Ξεκινάει
η διαδικασίαΑκούστε το

ηχητικό σήμα

Ήχος καθυστέρησης
30sec

Απομακρύνετε
από την συσκευή

ανθρώπους
ή ζώα

Σε λειτουργία
μετά από 3sec

Έναρξη

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Όταν
βρίσκεται σε
λειτουργία

Πιέστε 
Ακύρωση

OFF

Κατά τη λειτουργία της λάμπας αποστείρωσης UVC 

Δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι, ζώα και φυτά στο χώρο! Μην κοιτάτε κατευθείαν την πηγή φωτός UVC! Μετά τη χρήση, αερίστε 
για 30 λεπτά.

Ακούστε το
ηχητικό σήμα 

Αποστείρωση 
καθιστικού για 60min 

Αποστείρωση
υπνοδωματίου 

για 30 min Αποστείρωση 
κουζίνας 
για 15min

Πιέστε για κλείδωμα για 3s

LivingRoom

60min

Bedr oom

30min

Kitchen

15min Chi ld Protec tion

Lock 3S
Cancel

Features: UVC With Ozone
Voltage: AC 220~240V 

Model Number: SJD-38W 
Lamp Material: ABS Lamp 

Size: 430*230mm 

Κατανάλωση: 38W 

Iradiated area: 40sqm. 

Frequency: 50Hz/60Hz 
Χρώμα: Άσπρο

Εισάγεται από την:
Kapizionis Group of Companies 
A.Φ.Μ: 118665863

Υπεύθυνος διάθεσης Ιταλίας:
MILLE Lucciole s.r.l. 
P.IVA 13820481004

Υπεύθυνος Διάθεσης-*Ανακύκλωσης: 
Ελλάδος: 
Horeca Experts GR
Τηλ.: 210 4121111 
www.horeca.gr
info@horeca.gr

*Για την ανακύκλωση της UV λάμπας, παρακαλώ επικοινωνήστε στο  2104121111

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ακύρωση

Πιέστε 
για 5sec Ανιχνευτής

Απενεργοποι-
ημένος 

Ακούστε το
ηχητικό σήμα 

Πιέστε για ξεκλείδωμα για 3s

Ακύρωση

Πιέστε 5 sec για ενεργοποίηση
ανιχνευτή κίνησης

Πιέστε 5 sec για απενεργοποίηση
ανιχνευτή κίνησης

Για χώρους 25-40 m2

60 min Αποστείρωση      30 min Αερισμός      Καθαριότητα      (30 min Αποστείρωση      30 min Αερισμός)
Για χώρους >40 m2

Τοποθετήστε τη λάμπα αποστείρωσης σε 2 ή περισσότερα διαφορετικά σημεία και επαναλάβετε την διαδικασία 
αποστείρωσης και αερισμού 2 ή περισσότερες φορές ή χρησιμοποιήστε 2 ή παραπάνω λάμπες αποστείρωσης.

Διαδικασία απολύμανσης χώρων 

Για χώρους 15-20 m2

15 min Αποστείρωση      15 min Αερισμός      Καθαριότητα      (15 min Αποστείρωση      15 min Αερισμός) 
Για χώρους 20-25 m2      

30 min Αποστείρωση      30 min Αερισμός      Καθαριότητα      (15 min Αποστείρωση      15-30 min Αερισμός)

Χαρακτηριστικά

Ασφαλής και αξιόπιστη: έξυπνο παιδικό κλείδωμα.
Απλή λειτουργία: ψηφιακός χρονοδιακόπτης 3 θέσεων.
 Σωλήνας quartz υψηλής καθαρότητας..

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
 ΛΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Warning

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λάμπας αποστείρωσης, οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά πρέπει να 
απομακρύνονται από το χώρο αποστείρωσης. Το φως από τις υπεριώδεις λάμπες μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια, συνεπώς συνιστάται να μην κοιτάτε ποτέ την 
αναμμένη λάμπα χωρίς προστασία. Ο λαμπτήρας αποστείρωσης είναι εσωτερικά εξοπλισμένος με μια 
συσκευή ασφαλείας ικανή να σβήσει τη λάμπα UV σε περίπτωση τυχαίου ανοίγματος της πόρτας.

(Προεραιτική διαδικασία)

(Προεραιτική διαδικασία)

(Προεραιτική διαδικασία)
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