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For a better air quality
Get rid of viruses, bacteria and moulds 
Disinfect the air you breathe

UVC Technology
Air disinfection

PHILIPS UV-C lamp • 3M filter • ebm papst ventilator

Manual

www.ætaire.com
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Gratulujeme vám k nákupu zařízení ætaire. Základem ætaire jsou stávající metody 
dezinfekce vzduchu, které jsou používány k čištění vzduchu na operačních sálech v 
nemocnicích. Tři úspěšné metody byly sloučeny do jednoho zařízení, které je vhodné k 
použití v menších prostorech do 100 m3. Těmito třemi metodami jsou: ionizace, filtrace 
a UV-C dezinfekce vzduchu.   

Čištění vzduchu, který dýcháte, již není jen zbytečný luxus. Ve vzduchu se vyskytuje 
rostoucí počet mikroorganizmů, mezi něž patří viry, bakterie a plísně, a ty působí na 
úkor zdravotní nezávadnosti vzduchu. Stále více si uvědomujeme, jak nebezpečné tyto 
organizmy mohou pro člověka být. Skutečnost, že tyto mikroorganizmy nejsou 
pouhým okem viditelné a šíří se vzduchem, ještě zvyšuje existující riziko. 
Výzkumy ukazují, že kvalita vzduchu v uzavřených prostorech může být opravdu velmi 
špatná. Kanceláře, dětské jesle, školní třídy, domovy důchodců a ordinace praktických 
lékařů a stomatologů lze uvést jako příklady prostorů, kde přichází do styku velký počet 
lidí a kde je proto vyšší riziko přenosu infekce vzduchem. Naše domy jsou rovněž 
mnohem lépe izolované než dříve, což má za následek trvalé omezení přirozené 
ventilace. Kvalita vzduchu ve vnitřních prostorech je tak často horší, než si myslíme. 
Špatná kvalita vzduchu v domácnostech je příčinou nejen různých onemocnění, ale 
také bolestí hlavy, dráždění dýchacích cest, nespavosti a alergií. 

Se zařízením ætaire můžete v prostorech o velikosti do 100 m3 vydezinfikovat vzduch 
až z 90 %. Ve větších prostorech můžete instalovat několik těchto zařízení. Viry, 
bakterie, plísně a jiné mikroorganizmy přítomné ve vzduchu jsou zařízením 
zneškodněny a odstraněny společně s pylem, prachem a nepříjemnými pachy. Velmi 
rychle si všimnete, jak se kvalita vzduchu zlepšila, a budete se cítit zdravější a 
spokojenější. Ætaire je ideální nástroj, který vzduch ve vašem okolí udržuje bezpečný 
a zdravý. 

Provoz 
Vzduch je pomocí ventilátoru zespodu vháněn do zařízení, čímž v místnosti dochází k 
cirkulaci vzduchu. Ventilátor prohání zařízením 50 m3 vzduchu za hodinu. V závislosti 
na velikosti místnosti lze ventilátor nastavit na „nízký“ výkon (25 m3 vzduchu za hodinu 
/ hladina hluku 25 decibelů) nebo na „vysoký“ výkon (50 m3 vzduchu za hodinu / 
hladina hluku 28 decibelů). Pomocí digitálního časovače můžete libovolně nastavovat 
počátek a konec ventilace. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nechat 
zařízení běžet 24 hodin denně. Pokud přístroj umístíte například do ložnice, můžete 
použít nastavení na „nízký“ výkon, které zároveň odpovídá nižší hladině hluku.    

Vzduch, který je vháněn do zařízení, nejprve proudí přes antimikrobiální filtr 3M High 
Air Flow (HAF). Tento vysoce kvalitní filtr se kromě jiných prostorů používá také v 
nemocnicích. Filtr 3M odstraňuje ze vzduchu větší částice. Tento speciální filtr má 
tenkou antimikrobiální vrstvu, která brání vývoji mikroorganizmů ve filtru. 
Antimikrobiální vrstva rovněž omezuje ucpávání filtru a prodlužuje jeho životnost.

Jakmile vzduch projde filtrem, je vystaven působení UV-C záření. Speciální UV-C lampa 
Philips generuje v přístroji ultrafialové záření o vlnové délce 253,7 nanometrů. UV-C 
záření ničí viry, bakterie, plísně a jiné primitivní organizmy. Radiace poškozuje 
strukturu DNA mikroorganizmů a zabraňuje jejich reprodukci.
Speciální hliníkový vnitřek krytu zařízení způsobuje další odrážení UV-C záření, čímž se 
účinnost záření zvyšuje až o 50 %. Odrážení zajišťuje optimální funkčnost zařízení tím, 
že mikroorganizmy vystavuje působení UV-C záření ze všech stran. 

Po působení UV-C záření vypustí ionizátor do vzduchu na každý krychlový centimetr 
8,5 milionů záporných iontů. Velké množství záporných iontů ve vzduchu zvyšuje 
odolnost těla, a může dokonce podpořit proces hojení. Venkovní vzduch obsahuje v 
průměru 1 500 až 4 000 záporných iontů. V uzavřených prostorech je tato hodnota 
mnohem nižší, od 0 do 50 iontů na krychlový centimetr. Špatný vzduch obsahuje 
mnoho kladných iontů. Mikroorganizmy se s pomocí kladných iontů snadno šíří 

vzduchem, což platí i pro prach a pyl. Záporné ionty, které jsou vypouštěny do vzduchu, 
se mísí s kladnými. Vzniklá směs je příliš těžká na to, aby se udržela ve vzduchu, a proto 
klesá k zemi nebo je zachycena filtrem. 

Integrovaný časovač vede přesné záznamy o počtu provozních hodin lampy. Díky tomu 
budete včas informováni o tom, kdy máte lampu a filtr vyměnit. V prašnějších 
prostorech musí být filtr vyměňován častěji. Vzduch, který vychází z výstupního otvoru 
v horní části zařízení, je z 90 % přefiltrovaný, ionizovaný a dezinfikovaný. Čistý vzduch 
ve vašem životním prostředí je lepší pro vaše zdraví. Čistý vzduch nejen zvyšuje 
odolnost těla proti nemocem, ale také snižuje dýchací potíže nebo takové problémy 
zcela odstraňuje. Úzkost a deprese ustupují nebo zcela mizí. Hlavním účinkem je však 
prevence onemocnění.

Výhody ætaire:
• Dezinfikuje a čistí vzduch až z 90 %; 
• Eliminuje mikroorganizmy přítomné ve vzduchu; 
• Chrání proti onemocněním; 
• Zlepšuje kvalitu vzduchu a přispívá k příjemnému pocitu;
• Čistí vzduch v uzavřených prostorech;
• Má pozitivní vliv na vaše zdraví;
• Zvyšuje odolnost těla proti nemocem;
• Alergie dýchacích cest ustupují nebo zcela mizí; 
• Úzkost a deprese mohou ustoupit nebo zcela zmizet;
• Může zabránit vzniku onemocnění.

Charakteristika zařízení ætaire:
• Vhodné do prostorů o velikosti až 100 m3;
• Nastavitelné na přečerpávání 25 m3 nebo 50 m3 vzduchu za hodinu;
• Snížená hlučnost;
• Výměna UV-C lampy a filtru jednou za rok; 
• Zařízení upozorňuje, kdy je nutné lampu a filtr vyměnit;
• Až o 50 % vyšší účinnost UV-C záření v důsledku odrážení od hliníkového 
 povrchu krytu;
• Jednoduchá instalace a údržba;
• Nezávislé zařízení připravené k použití ihned po zapojení;
• Dvouletá záruka na výrobní vady.

Ætaire působí proti:
• virům • bakteriím  • plísním 
• roztočům  • prachu a emisím  • pylu 
• cigaretovému kouři • škodlivým plynům • pachům 

Ætaire se doporučuje k použití v následujících prostorech:
• školy • dětské jesle • domovy důchodců
• sanatoria • hotely • kanceláře 
• kopírovací centra • ordinace praktických lékařů • ordinace stomatologů 
• veterinární kliniky • zvířecí útulky • psince 
• salonky • ložnice  • místnosti pro kutily
• počítačové místnosti • studovny • dětské pokoje 
• rekreační zařízení • obytné přívěsy • čluny 
• fitness centra • kuřácké prostory • restaurace
• kadeřnictví • kosmetické salony • veřejné toalety
• hostince • zasedací místnosti • šatny

Návod k použití ætaire CS  
Před instalací tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.



41

Cs
ec

h

Bezpečnost
Toto zařízení vydává škodlivé záření. Přímým kontaktem může dojít k poškození 
očí a kůže. Činnost UV-C lampy kontrolujte výhradně přes větrací otvory v horní 
části zařízení. Když je lampa zapnutá, z otvorů vychází modré světlo.
- Při prvním zapnutí zařízení může z UV-C lampy chvíli vycházet zápach jako při hoření. 

Tento zápach se podobá zápachu, který cítíte v soláriu, a po krátké době zmizí.  
- Co se týče trvalého zapojení do elektrické sítě, řiďte se vždy pravidly příslušné 

energetické společnosti. V případě jakýchkoli pochybností ohledně připojení se 
poraďte se zkušeným elektrikářem nebo se zástupci energetické společnosti. Vždy 
používejte ochranný jistič (proudový chránič).

- Před prováděním údržby nebo opravy zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
Nikdy nestrkejte zástrčku do zásuvky / nevytahujte zástrčku ze zásuvky, pokud stojíte 
ve vodě nebo máte mokré ruce.

- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Nikdy neinstalujte zařízení na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu.
- Uchovávejte zařízení a napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Kabel zařízení nelze vyměnit. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí se 

vyměnit celé zařízení. Nikdy neodstraňujte zástrčku, elektrická jednotka přístroje 
musí vždy zůstat nedotčená. Na elektrickou jednotku bez zástrčky se již nebude 
vztahovat záruka.

- Po vypnutí zařízení zůstane lampa horká ještě přibližně 10 minut.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli z jeho součástí poškozená.
- Výrobek smí být používán výhradně v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu 

k použití.

Instalace zařízení
Určete, kde má být zařízení nainstalováno. Při výběru místa mějte vždy na paměti, že 
přístrojem musí volně a bez překážek proudit vzduch v místnosti. Nezapomeňte také, 
že v blízkosti vybraného místa musí být elektrická zásuvka. Instalujte zařízení na 
suchém místě. Zařízení by pokud možno mělo být uloženo ve svislé poloze a vespod by 
měl být nejméně 50centimetrový volný prostor umožňující provádění údržby a výměnu  
filtru anebo lampy. 
1. Vyjměte přístroj ætaire společně s dodanými příchytkami (A) z obalu a uložte ætaire 

i s příchytkami (A) na vybrané místo tak, abyste mohli vyznačit, kde mají být 
příchytky namontovány na stěnu.

2. Odeberte příchytky (A) ze zařízení a připevněte je k vybranému místu pomocí 
vhodných šroubů anebo čepů (viz Nákres 2). 

3. Uložte ætaire do namontovaných příchytek (A) a zaklapněte svorky (viz Nákres 2, 3).
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zkontrolujte funkčnost UV-C lampy (H) – kontrolu 

provádějte pouze přes větrací otvory v horní části zařízení! Pokud je lampa zapnutá, 
lze větracími otvory víka (I) pozorovat modré světlo (viz Nákres 1).

5. Zkontrolujte funkčnost ventilátoru (K) podržením ruky pod mřížkou filtru (C). Pokud 
cítíte proudění vzduchu, ventilátor (K) pracuje (viz Nákres 1). 

Nastavení digitálního displeje
Nastavení Ætaire se provádí prostřednictvím displeje na přední straně zařízení. Displej 
se snadno ovládá pomocí jediného tlačítka. Nákres 5 tohoto návodu k použití 
znázorňuje, jak se pohybovat v menu. Podrobné informace o jednotlivých nastaveních 
jsou uvedeny níže. 

Po spuštění bude nejprve ověřena správnost času. Když zařízení poprvé zapnete, 
software vás automaticky zavede do režimu nastavení hodin. Zde můžete nastavit 
aktuální čas.
Hodiny můžete nastavit krátkými stisky tlačítka. Čas je zobrazován ve 24hodinovém 
formátu. Po správném nastavení hodin můžete přejít k nastavení minut stisknutím 
tlačítka na dobu 3 sekund. Nyní můžete krátkými stisky tlačítka nastavit minuty. 
Jakmile bude nastaven správný čas, vyčkejte 5 sekund. Software čas automaticky uloží 
a tečka vedle druhého čísla bude blikat v sekundových intervalech. 

,8000.‘: Pokud jednou stisknete tlačítko v klidové poloze, zobrazí se údaj o provozních 
hodinách. Displej automaticky začne továrním nastavením časovače, tj. hodnotou 8 
000 hodin. UV-C lampa pracuje na 100 % výkonu až 8 000 hodin. Po uplynutí 8 000 
provozních hodin začne UV-C záření slábnou a nemusí dostačovat k dosažení 
požadovaných výsledků. Pokud je zařízení vypnuto a následně znovu zapnuto, začne 
počítadlo odpočítávat hodiny od hodnoty, která platila v okamžiku vypnutí.

,t-LO‘: Pokud dvakrát stisknete tlačítko v klidové poloze, zobrazí se nápis ,t-LO‘. 
Znamená to: cirkulace vzduchu při nízkém výkonu. Ventilátor je tak nastaven na 
cirkulaci 25 m3 vzduchu za hodinu a zařízení běží prakticky neslyšně. Nízkou cirkulaci 

Klíč

5
sec

stiskněte krátce

stiskněte na 3 sekundy

čekejte 5 sekund

výběr potvrzen

doba provozu lampy

test

cirkulace vzduchu, nízký výkon

cirkulace vzduchu, vysoký výkon

nastavení hodin

reset

hodiny s reálným časem

chyba
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vzduchu lze nastavit stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy, zatímco je na 
displeji zobrazen nápis ,t-LO‘. Když začne blikat údaj o hodinách, můžete nastavit 
hodinu, ve kterou se má zařízení přepnout na nízký výkon. Odpočítávání hodin směrem 
nahoru začne ihned po stisknutí tlačítka. Požadovanou hodinu můžete nastavit 
opětovným krátkým stisknutím tlačítka. 5 sekund po uvolnění tlačítka začne blikat 
údaj o minutách a vy můžete nastavit minuty. Nastavení bude uloženo a po 5 sekundách 
se zobrazí aktuální čas.

,t-HI‘: Pokud třikrát stisknete tlačítko v klidové poloze, zobrazí se nápis ,t-HI’. Znamená 
to: cirkulace vzduchu při vysokém výkonu. Ventilátor je tak nastaven na cirkulaci 50 m3 
vzduchu za hodinu. Vysokou cirkulaci vzduchu lze nastavit stisknutím a podržením 
tlačítka na 3 sekundy, zatímco je na displeji zobrazen nápis ,t-HI‘. Když začne blikat údaj 
o hodinách, můžete nastavit hodinu, ve kterou se má zařízení přepnout na vysoký 
výkon. Odpočítávání hodin směrem nahoru začne ihned po stisknutí tlačítka. 
Požadovanou hodinu můžete nastavit opětovným krátkým stisknutím tlačítka. 5 
sekund po uvolnění tlačítka začne blikat údaj o minutách a vy můžete nastavit minuty. 
Nastavení bude uloženo a po 5 sekundách se zobrazí aktuální čas.

,SEt‘: Pokud čtyřikrát stisknete tlačítko v klidové poloze, zobrazí se nápis ,SEt‘. 
Znamená to: nastavení hodin. Zde se nastavuje reálný čas. Hodiny lze nastavit 
stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy, zatímco je na displeji zobrazen nápis 
,SEt‘. Hodiny můžete začít nastavovat, jakmile údaj o hodinách začne blikat. 
Odpočítávání hodin směrem nahoru začne ihned po stisknutí tlačítka. Požadovanou 
hodinu můžete nastavit opětovným krátkým stisknutím tlačítka. 5 sekund po uvolnění 
tlačítka začne blikat údaj o minutách a vy můžete nastavit minuty. Nastavení bude 
uloženo a po 5 sekundách se zobrazí aktuální čas.

,rSt‘: Pokud pětkrát stisknete tlačítko v klidové poloze, zobrazí se nápis ,rSt‘. Znamená 
to: reset. Tato možnost se používá k obnovení výchozí hodnoty časovače. Po výměně 
lampy a filtru můžete nastavit časovač znovu na 8 000 hodin. Nastavit hodnotu 
časovače na 8 000 hodin lze stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy, zatímco je 
na displeji zobrazen nápis ,rSt‘. Nastavení bude uloženo a po 5 sekundách se zobrazí 
aktuální čas.

,0000.‘: Po uplynutí 8 000 provozních hodin lampy bude displej indikovat hodnotu 
0000. Na displeji bude střídavě blikat aktuální čas a čtyři nuly. Je nutné vyměnit filtr a 
UV-C lampu. Pokud jde o obnovení výchozí hodnoty časovače, viz bod ,rSt‘.

,FAIL‘: Vyskytne-li se problém s hodinami nebo s připojením ventilátoru, dojde k 
zastavení činnosti softwaru. Po zapnutí zařízení provede program automatický test 
správné činnosti přístroje. Kontrolovány jsou hodiny a připojení ventilátoru. Jakýkoli 
zjištěný problém je indikován na displeji.

Vypnutí osvětlení displeje
Osvětlení displeje lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka displeje na 10 sekund. 
Nedojde tím k vypnutí zařízení a nastavení budou zachována. Osvětlení displeje lze 
znovu zapnout jedním krátkým stiskem tlačítka displeje.   

Vypnutí zařízení
Během dne se zařízení nemusí vypínat, protože je konstruováno pro 24hodinový 
provoz, aby bránilo vzniku nových mikroorganizmů. Zařízení lze vypnout vytažením 
zástrčky ze zásuvky.

Demontáž/údržba
Před prováděním údržby nebo demontáže zařízení vždy odpojte zařízení od zdroje 
napájení vytažením zástrčky ze zásuvky. Zařízení se musí nejméně jednou ročně čistit. 
Pokud se prach usazuje na filtru rychleji, je nutné vyměňovat filtr častěji než jednou 
ročně. Speciální lampa se musí vyměnit nejpozději po uplynutí 8 000 provozních hodin. 
Hliníkový vnitřek čistěte měkkým hadříkem.
1. Rozevřete příchytky (A) a vyjměte ætaire z příchytek (A).
2. Šroubovákem odšroubujte 2 šrouby (B) z mřížky filtru (C) na spodní straně zařízení. 
3. Uvolněte mřížku (C) a vyjměte filtr (E) z držáku filtru (D). 
4. Opatrně vytáhněte UV-C lampu (F) z objímky (H) a otočte ji o 90 stupňů, abyste ji 

mohli snadněji vyjmout z příchytky (G). 
5. Měkkým hadříkem vyčistěte vnitřek hliníkového krytu (L). 
6. Opatrně vložte (novou) UV-C lampu (F) ve svislé poloze do příchytky (G). Zatlačte 

UV-C lampu (F) do přístroje tak, aby téměř dosáhla k objímce (H). Otočte lampu o 90 
stupňů, aby pevněji zapadla do příchytky (G), a opatrně ji zatlačte do objímky (H) 
(viz Nákres 4).

 UPOZORNĚNÍ: Lampu (F) lze do objímky (H) zasunout pouze jedním směrem (viz 
Nákres 4B).

7. Vložte (nový) filtr 3M High Air Flow (HAF) (E) do držáku filtru (D). 
8. Nyní můžete vrátit mřížku filtru (C) do držáku filtru (D) a upevnit ji dvěma šrouby (B). 
9. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zkontrolujte funkčnost UV-C lampy (H) – kontrolu 

provádějte pouze přes větrací otvory v horní části zařízení! Pokud je lampa zapnutá, 
lze větracími otvory víka (I) pozorovat modré světlo (viz Nákres 1).

10. Zkontrolujte funkčnost ventilátoru (K) podržením ruky pod mřížkou filtru (C). Pokud 
cítíte proudění vzduchu, ventilátor (K) pracuje (viz Nákres 1). 

Technické údaje
• ætaire  65 Watt
• Lampa Philips PL-L 60W/4P HO 60 Watt
• Dávka UV-C záření 4,23 mJ/cm2 (průtok vzduchu 50 m3/h)
• Výkon UV-C (W)  19,0 Watt
• UV-C (%) po 8 000 hodinách  85 % 
• Filtr vzduchový filtr 3MTM High Air Flow (HAF)
• Ventilátor 12 Volt 
• Max. velikost prostoru   100 m3 
• Max. průtok vzduchu 50 m3 vzduchu za hodinu 
• Rozměry zařízení 60 x 17 x 15 cm

Typ UV-C systému
Výrobní číslo: 4600001 ætaire 100 m³ / 60 Watt (230 V / 120 V; 50/60 Hz)

Náhradní díly
Výrobní číslo: 4610007 Philips PL-L 60/4P HO (60 Watt)
Výrobní číslo: 4610012 3M filtr ætaire

Warunki gwarancji
Produkt posiada 24 miesiące gwarancji na błędy produkcyjne. Lampa nie jest objęta 
gwarancją. Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane wyłącznie, jeśli produkt 
zostanie przesłany na koszt reklamującego wraz z formularzem zgłoszenia gwarancji i 
ważnym dowodem zakupu. Napraw gwarancyjnych może dokonywać wyłącznie 
dostawca produktu. Reklamacje wynikające z błędów w instalacji lub obsłudze nie będą 
uznawane. Usterki powstałe w wyniku niewłaściwej konserwacji nie podlegają 
gwarancji. Dostawca produktu nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za szkody 
spowodowane jego niewłaściwym użyciem. Dostawca produktu nie może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wybuch urządzenia. 
Reklamacje związane z uszkodzeniami w trakcie transportu mogę być uznane 
wyłącznie, kiedy uszkodzenie zostało przy odbiorze stwierdzone lub potwierdzone 
przez kuriera lub doręczyciela. Tylko w takim przypadku możliwe będzie wniesienie 
roszczeń w stosunku do kuriera lub doręczyciela.
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UV-C

Recycling informatie NL
Het symbool van de afvalbak op dit product geeft aan dat het product 
(als het niet meer wordt gebruikt) niet met het reguliere vuilnis mag worden aangeboden, maar dat het op de speciaal hiervoor ingerichte 
collectiepunten moet worden aangeboden voor recycling. Als alternatief kunt u het product ook aanbieden op het adres waar het is gekocht op 
het moment dat u een nieuw product koopt. Maar dit mag alleen op basis van 1 op 1. Een gescheiden afvalcollectie is beter voor het milieu en het 
helpt om door recycling de grondstoffen weer opnieuw te gebruiken. Elke andere manier van afval- verwerking met betrekking op dit product is 
strafbaar.

Information de recyclage F
Le symbole du container barre sur le produit veut dire que le appareil doits etre recycle separe. Le usageur, a la fin du vie de le appareil, doits ramene le appareil a un 
centre de recyclage des appareils electrique. Une alternative est de le ramene a le vendeur sur le moment de une achat de une nouvelle produit, sur le base 1 sur 1. Une 
recyclage alternative est tres saine pour le environement, et aide a une recyclage de materiel, une autre methode de jete le appareil est illegal, et sera puni par la loi.

Informationen das Recyclage D
Das Kennzeichen auf die Packung bedeutet dass es getrennt, von normalles Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt 
kaputt ist soll der Besitzer es zu ein Sammelpunkt für elektrische Haushaltgeräte bringen. Oder wenn der Besitzer ein neues Gerät kaufen möchte kann Er/Sie das alte 
Gerät beim Verkäufer hinterlassen, nur 1 um 1 austauschbar. Getrenntes sammlung ist Umwelt freundlich und hilft dazu die alte Materialen neu nutzbar zu machen. Jeder 
andere / sonstige weise von sammeln ist nicht rechtsgültig.

Recycle information GB
The symbol of the barred bin printed on the product means that it must be collected separately from other rubbish when it will not be anymore in use. The user, at the 
end of the life of the product, will have to bring it to a proper rubbish collection centre for electric and electrical devices. Alternatively he can return the used product to 
the seller at the moment he buys a new unit, but only in proportion 1 to 1. A differentiated refuse collection is environmentally friendly and it helps the recycle of the 
materials, any other collection procedure is unlawful and will be subject to the law in force.

Ultraviolet light 

Microbe 

How UV-C works 
The molecular structure of the DNA is  
broken down rendering the microbe harmless 

DNA 
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