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GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSAANWIJZING
Hartelijk dank voor de aankoop van dit JV CASE®-product. Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, om ten volle te kunnen profiteren van alle mogelijkheden en voor
uw eigen veiligheid.

EIGENSCHAPPEN
• Met de UV-C-kast kunt u uw professionele apparatuur op een snelle en effectieve manier desinfecteren.
• Maakt gebruik van 4 krachtige 55 W Philips TUV PL-L-lampen
• U hoeft geen tijd meer te verspillen. Leg de voorwerpen in de kast, stel de timer in en na een paar minuten
is de klus geklaard.
• Desinfectie zonder chemicaliën ‒ veiliger voor u en voor het milieu.
• Laat geen vervelende residuen achter op uw spullen
• Standaard afmetingen van 60 x 60 cm
• Een set wieltjes is optioneel verkrijgbaar (bestelcode: B03287)

VOOR HET GEBRUIK
• Controleer het apparaat voordat u het in gebruik neemt op transportschade. Als er schade is, gebruik het
apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.
• Belangrijk: Dit apparaat verliet de fabriek in perfecte staat en goed verpakt. Het is absoluut noodzakelijk
dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing strikt opvolgt.
Enige schade als gevolg van verkeerde behandeling valt niet onder de garantie. De dealer accepteert
geen verantwoording voor eventuele fouten of problemen die worden veroorzaakt door het niet naleven
van deze gebruiksaanwijzing.
• Bewaar dit boekje op een veilige plaats om het in de toekomst te kunnen raadplegen. Als u het apparaat
verkoopt, voeg dan deze gebruiksaanwijzing bij.
Belangrijk: de Flight-Case moet steeds uitgerust zijn met 4 perfect werkende 55W Philips TUV PL-L
lampen om efficiënt te kunnen werken en ontsmetten
Controleer de inhoud:
Controleer of de doos de volgende artikelen bevat:
• Gebruiksaanwijzing
• Disinfectiekast
• Netsnoer

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
WAARSCHUWING: De lampen in het apparaat produceren een fel UV-C-licht.
Dit type UV-C is schadelijk en gevaarlijk wanneer mensen of dieren er direct aan worden
blootgesteld.
Directe blootstelling aan de UV-C-straling leidt tot ernstige brandwonden en blijvende schade aan het
hoornvlies. Om die reden mag het apparaat alleen worden ingeschakeld als de deur gesloten en
vergrendeld is.
De UV-C-straling kan niet door het glazen raam van de kast.

Als de kast of het glazen raam beschadigd is, mag het apparaat NIET
worden gebruikt!
LET OP
RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
NIET OPENEN

JV CASE®

LET OP: Verwijder de bovenste afdekking niet, om het risico op
elektrische schokken te verminderen. De onderdelen hierin
kunnen niet door de gebruiker gerepareerd worden. Laat het
onderhoud alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel
uitvoeren.
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De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de
behuizing van het apparaat, die van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische
schokken te vormen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor
de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhouds- (reparatie) aanwijzingen in de
documentatie die bij dit apparaat is gevoegd.
Dit symbool betekent: alleen gebruik binnenshuis
Dit symbool betekent: Lees de instructies
Dit symbool betekent: Veiligheidsklasse I apparaat
• Probeer ter bescherming van het milieu het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
• Als het apparaat na transport in een warme ruimte wordt gebracht, wacht dan tot het aan de
omgevingstemperatuur is aangepast, om te voorkomen dat er binnen het apparaat condens wordt
gevormd. Condens kan soms verhinderen dat het apparaat op volle capaciteit werkt of kan zelfs schade
veroorzaken.
• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit kan elektrische schokken of storing
veroorzaken. Als er vloeistof van buitenaf in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact.
• Plaats de armatuur op een goed geventileerde plek, verwijderd van brandbare materialen en/of
vloeistoffen.
• Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
• Onervaren personen mogen dit apparaat niet bedienen.
• De maximale veilige omgevingstemperatuur is 40°C. Gebruik dit apparaat niet bij hogere
omgevingstemperaturen.
• Laat het apparaat ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u er onderhoud aan pleegt.
• Ontkoppel altijd het apparaat wanneer het voor een langere tijd niet wordt gebruikt of alvorens het
onderhoud te beginnen.
• Controleer of de beschikbare spanning niet hoger is dan op het apparaat is aangegeven.
• Het netsnoer dient altijd in perfecte staat te zijn. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het netsnoer is
geplet of beschadigd.
• Dit apparaat moet worden geaard om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen.
• Sluit het apparaat niet aan op een dimmer- of switchpack.
• Repareer nooit een zekering en overbrug de zekeringhouder niet. Vervang een kapotte zekering altijd door
een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische specificaties!
• Als er zich ernstige problemen voordoen met de werking van het armatuur, gebruik het dan niet en neem
onmiddellijk contact op met uw dealer.
• De behuizing en het glazen raam moeten worden vervangen als ze zichtbaar zijn beschadigd.
• Het is om veiligheidsredenen verboden om onbevoegde modificaties aan het apparaat aan te brengen.
• Gebruik het apparaat nooit wanneer de deur openstaat of verwijderd is, of wanneer het glazen raam is
gebroken of verwijderd.
• Omzeil de elektrische beveiligingsdetector van de deur niet. Deze detector voorkomt onopzettelijk gebruik
van de kast als de deur nog open staat

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Belangrijk: De elektrische installatie mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd, in overeenstemming met de voorschriften voor elektrische veiligheid in uw land.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Open de deur en plaats de voorwerpen die u wilt desinfecteren. Het is belangrijk dat u voldoende ruimte
tussen de objecten laat zodat de UV-straling alle delen van het object kan bereiken.

JV CASE®
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BELANGRIJK:
Delen van de voorwerpen die niet kunnen worden bereikt door de stralen van het UV-licht, worden niet
gedesinfecteerd.
2 oplossingen:
1. Plaats minder voorwerpen in de kast
2. Voer het desinfectieproces één keer uit, verplaats
de voorwerpen vervolgens zodat de onderdelen
die mogelijk niet zijn blootgesteld nu wel worden
blootgesteld aan het UV-licht en voer het
desinfectieproces een tweede keer uit
Als u alle objecten erin heeft geplaatst, vergrendelt u de
deur met beide vlindersloten.
Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de
voedingsconnector (1) en schakel de aan/uit-knop (2) in
De timer (3) zal gaan knipperen
De cijfers op het display zijn “minuten”
Gebruik de pijltjestoetsen (4) om de timer in te stellen.
De standaardtijd die nodig is voor een efficiënte desinfectie = 3 minuten
Als de timer al correct is ingesteld, drukt u kort op de neerwaartse pijltjestoets om de timer te activeren.
(Opmerking: zolang de weergegeven tijd knippert, is het aftellen niet begonnen)
Als de weergegeven tijd statisch is (niet meer knippert) en een kleine stip rechtsonder in het display
knippert, is de timer actief.
Wacht tot het proces is voltooid. Wanneer de timer is afgelopen, gaan de lampen uit en begint de timer te
piepen.
Schakel het apparaat uit met de aan/uit-knop (2) en open vervolgens de deur.

LAMP VERVANGING/INSTALLEREN
Open in geval van vervangen van de lamp of uitvoeren van onderhoud gaat uitvoeren het
armatuur niet voordat het apparaat gedurende ongeveer 10 minuten na het uitschakelen
is afgekoeld. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u er
onderhoud aan uitvoert! Gebruik altijd hetzelfde soort reserveonderdelen (lampen,
zekeringen enz.). Gebruik bij het vervangen van onderdelen uitsluitend originele reserveonderdelen.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
• Wacht ongeveer 10 minuten totdat het apparaat is afgekoeld.
• Draai de schroeven van het beschermgaas van de lamp los en verwijder dit metalen gaas
• Pak de lamp bij de basis (raak het glas van de lamp niet aan) en til op om deze uit de fitting te halen.
• Verwijder de lamp
• Pak de nieuwe lamp en houd deze vast bij de basis
• In de bovenhoek van de koffer ziet u een gat met schuim eromheen. Schuif de bovenkant van de lamp in
deze opening, laat de lamp zakken en druk deze voorzichtig in de fitting.
• Raak de lamp niet met blote handen aan! Dit verkort de levensduur van de lamp drastisch. Als u de lamp
hebt aangeraakt, reinig deze dan met een doek en een beetje spiritus. Veeg de lamp voor het installeren
af.
• Plaats het beschermgaas terug en bevestig het met de schroeven.
• Klaar!

SPECIFICATIES
Stroomtoevoer:
Stroomverbruik:
Zekering:
Lamp:
Afmetingen:
Gewicht:

AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
225 watt
250 V 6 A trage zekering (20 mm glas)
Philips TUV PL-L 55W/4P HF
60 x 60 x 67 cm
27,3 kg

De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
U kunt de nieuwste versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden van onze website:
www.jvcase.com
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