
Lampă UV-C portabilă SMP 1688 

Instrucțiuni 

 

Caracteristicile produsului: 

numele produsului Lampă portabilă de dezinfecție UV-C 
Consumul de energie 2,5 W 
Culoare alb 
mărimea 60mm * 128mm 
Interval de operare efectiv <2 metri cubi 
Metoda de sterilizare UV-C + ozon 
Tensiune de ieșire DC 5V 
Se poate dezinfecta Birou, dulap, mașină, cameră de hotel, baie etc. 
 

 

Nume accesoriu: 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Operațiune: 

1 Cadru arzator 

2 Arzator UV-C 

3 Indicator de 
funcționare 

4 Butonul de 
pornire 

5 Priză de 
încărcare 

6 Cablu de 
încărcare USB 



 Pași 
Plasarea Dacă este posibil, plasați-l într-o încăpere mică pe 

care dispozitivul o poate dezinfecta. 
Pornire Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire 

timp de cel puțin 3 secunde, starea de pornire va 
indica faptul că indicatorul clipește de două ori, 
dispozitivul se va opri după 15 minute de 
funcționare. 

Oprind Apăsați butonul de pornire pentru a opri 
dispozitivul. 

terasament Puteți încărca dispozitivul cu un cablu USB. 
Indicatorul va clipi în timpul procesului de 
încărcare. Când încărcarea este completă, 
indicatorul se va aprinde continuu. 

 

 

Intrebari si raspunsuri: 

1. Care este esența dezinfectării UV-C? 

Cea mai importantă caracteristică a dezinfectării UV-C este că oxidează imediat majoritatea 
microorganismelor, iar lumina ultravioletă de tip C distruge ADN-ul și ARN-ul tuturor virusurilor și 
bacteriilor existente, care sunt astfel distruse într-un timp scurt. 

2. Este această lampă UV-C portabilă într-adevăr utilizabilă? 

Datorită designului său simplu, dezinfectantul portabil UV-C este perfect pentru călătorii, cum ar fi 
dezinfectarea camerelor de hotel. 

3.  Cât timp poate fi folosit cu o singură încărcare?       

Datorită capacității de 800 mAh încorporate, dispozitivul poate fi folosit de 4-5 ori cu o singură 
încărcare. 

4.  Cât timp poate fi folosită lampa? Durata lămpii de dezinfecție este determinată de 
durata de viață a arzătorului, care este de 8000 de ore. (Garantie: 12 luni) 

5.  Poate ozonul să dăuneze corpului uman? 

Eficiența scăzută a dispozitivului este suficientă doar pentru a acoperi locuri mici, ozonul care curge 
din acesta se degradează rapid, astfel încât nu poate dăuna corpului uman. 

 

Importator; 

SMPower Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 



www.smpower.eu 


