BioZone Basic Units
Byte av lampa

Servicen av BioZone är enkel. Den enda del
som behöver underhållas/bytas ut är UVlampan. Om apparaten används oavbrutet, bör
lampan bytas en gång per år. Om apparaten
används då och då håller lampan i 2-3 år
beroende på utrymmets föroreningsnivå.
Om apparaten används i ett rökigt utrymme eller
i ett med tung luft, rekommenderas att lampan
tidvis rengörs med mjukt tyg och
desinfektionsmedel från Apoteket. På så sätt
förlänger man lampans livslängd avsevärt.
(OBS! När man rengör UV-lampan bör den
vara kall.)
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Underhåll
BioZone kräver inte mycket underhåll. Om enheten står i en mycket rökig eller
dammig miljö föreslår vi att ni öppnar enheten och gör ren UV-lampan med en
tygtrasa med lite alkohol på (var 3:e månad). OBS! Lampan ska kallna först.
Om man inte gör ren lampan minskas den renande effekten gradvis.
Byte av lampa
Efter ca: 1 år av kontinuerlig drift (2 år om enheten används då och då) avtar
effekten hos UV-lampan och den behöver bytas ut. Du får också en indikation
genom att lampan under ordet POWER börjar lysa rött.
Ställ kontrollen på Off och dra ur kontakten
Se till att lampan kallnar
Skruva bort bakstycket för att komma år lampan. På äldre enheter öppnar man
bara luckan baktill.
Ta försiktigt bort lampan genom att dra ur lampan ur kontaktsockeln.
Sätt in den nya lampan utan att vidröra glaset med fingrarna. (använd endast
BioZone originallampa, användandet av annan lampa upphäver garantin)
Skruva tillbaka bakstycket, sätt i kontakten och starta enheten. Kontrollera att
UV-lampan lyser (blått sken).
Nu kan du återställa räkneverket för lampans brinntid genom att med ena
änden av ett gem eller med en nål trycka i 10 sekunder i det lilla hålet under
ordet RESET .
OBS! Miljöfarligt avfall! Lampan kastas i kärl avsedda för lampor innehållande
kvicksilver.
Adapter
Adaptern kommer med både svensk och engelsk kontakt. Om du behöver byta,
dra i kontakten rakt utåt (den sitter hårt). Vid byte se till att du hör att den andra
kontakten klickar i ordentligt.
Enhet
BZ-PR45/05
BZ-PR90/10
BZ-PR180/20
BZ-PR270/30

Lamp-nummer
lampa nr 10-08010
lampa nr 10-08025
lampa nr 10-08050
lampa nr 10-08100

Pris/st ink moms
1.075:1.088:1.100:1.113:-

Placering
Placera enheten så högt som möjligt.
Ställ inte enheten på en metallyta ( t ex kyl, frys, stereo).
Placera, om du kan, enheten vid en ventil med tilluft för maximal
cirkulation av fotoplasman.
Ställ inte enheten vid frånluftsventilen.
Placera inte enheten direkt i ansiktet på människor eller husdjur.
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