
DARCON MASAÜSTÜ DEZENFEKSİYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 

 

Masa üstü dezenfeksiyon cihazı ana gövde ve lamba ve uzaktan kumanda olmak üzere üç parçadan 

oluşur. 

Işımanın etkili olabilmesi için odanın büyüklüğü, tavan yüksekliği ve cihazın konulacağı yer dikkate 

alınmalıdır. Bir cihazın normal tavan yüksekliği olan bir mekanda(2,5-3 m) yaklaşık 25 m2’lik alanda 

etkili olacağı varsayılır. Mekan büyüdükçe kullanılan cihaz sayısının da arttırılması gerekecektir. 

UVC ışınların etkisi mesafe arttıkça azalacağından dezenfeksiyon cihazı mümkün mertebe odanın 

ortasına yakın bir konumda ve ışınların yayılımını engelleyecek objelerden uzağa yerleştirilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki UVC ışınlar sadece gördükleri alanlarda etkilidir. Örneğin bir masanın üzerine 

ulaşıp dezenfeksiyon yapan ışınlar masanın altını göremez ve bu alanda etkili olamazlar. 

Kullanım esnasında daha etkin bir dezenfeksiyon elde etmek için cihaz ortamdaki hava kütlesinin 

hareket etmesinin sağlanması verimliliği attıracaktır. 

UVC ışınlara direk olarak maruz kalmak insan sağlığına zararlıdır. Cihaz çalışırken canlıların ortamda 

bulunmamasına özen göstermeniz büyük önem taşır. Bu sebeple cihazla birlikte tedarik edilen 

kumandayı kullanmanız, açma kapama işlemini bu kumanda üzerinden yapmanız önerilir.  

UVC lambanın monte edilmesi ve cihazın çalıştırılması 

Cihaz ambalajından ana gövde ve lamba ve uzaktan kumanda olmak üzere üç parça halinde çıkar.  

İlk olarak ana gövdeyi çıkarıp ışınım sağlanacak ve odanın orta noktasına yakın olacak bir pozisyona 

yerleştirin. Daha sonra kutudan çıkan lambanın dört pinli ucunu yavaşça ana gövdenin ortasındaki 

duy kısmına yerleştirin. Lambanın ucunda bulunan pimlerin yerlerine iyice yerleştiğinden emin 

olduktan sonra cihazın elektrik kablosunu 220V gücündeki elektrik prizine takın. 

Uzaktan kumandayı alın ve eğer cihazı görüyorsanız cihazdan minimum 6 metre uzakta durmak 

şartıyla veya odayı terk ederek kumanda yardımıyla lambayı çalıştırın. Uzaktan kumanda üzerinde 

üçüncü sıradaki C tuşunu kullanın. Lamba çalıştığında mavi bir ışık verecektir.  

Cihazın bulunduğu mekana girmeden önce kumanda üzerinden cihazı kapatınız.  

Dezenfeksiyon cihazının bakım ve garantisi 

Ana ünite üzerinde herhangi bir bakım yapmanız gerekmemektedir. Belli aralıklarla UVC lambayı 

temizlemeniz önerilir. Temizlik için yumuşak bir bez ile lamba üzerinde biriken tozu almanız yeterli 

olacaktır. Ampulün ömrü 9000 saattir. Yaklaşık kullanım sürenizi hesaplayarak ampulü değiştirmeniz 

gereken tarihi hesaplamanız önerilir. 

Ana gövde ve mekanik aksamı üretim hatalarına karşı bir yıl garantilidir.  

Cihazınızı sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz.  
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