
 

 



2 

1. Vispārīgā informācija 

Šī instrukcijas redakcija attiecās uz šādām UV gaisa recirkulatoru statīvu versijām un 

modeļiem:  

• Statīvs UVR-S  

Statīva konstrukcija ļauj vertikāli piefiksēt UV gaisa recirkulatoru modeļus UVR-M un 

UVR-Mi. Ražotājs SIA Biosan, Latvija.  

2. Drošības pasākumi 

• Pirms statīva pacelšanas vai transportēšanas, noņemiet recirkulatoru.  

• Pārvietojiet statīvu tikai pa horizontālu virsmu.  

• Pirms recirkulatora eksplatācijas, novietojiet statīvu uz līdzenās horizontālās virsmas.  

• Statīva ekspluatācijas laikā ir aizliegts:  

• Uzstādīt statīvu telpās ar relatīvu mitrumu virs 80%;  

• Pārsniegt pieļaujamu slodzi;  

• Salikšanas un ekspluatācijas laikā kāpt uz statīvu vai to detaļām;  

• Kopšanai izmantot līdzekļus, kas satur šķīdinātājus, abrazīvus, cietas birstes. 

• Ekspluatējiet iekārtu atbilstoši dotajai instrukcijai. 

3. Uzstādīšana, kopšana, ekspluatācija 

3.1. Izpakošana. Uzmanīgi izņemiet iekārtu no iepakojuma. Saglabājiet oriģinālo iepako-

jumu gadījumam, ja iekārta būs jātransportē vai jāglabā. Rūpīgi pārbaudiet, lai iekār-

tai nebūtu bojājumu no pārvadāšanas. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas gūti 

pārvadāšanas laikā. Garantija attiecās tikai uz iekārtam, kas tika transportētas oriģi-

nālajā iepakojumā. 

3.2. Kopšana. Ja nepieciešams veikt iekārtas tehnisko apkopi vai remontu, sazinieties ar 

Biosan tehniskās apkalpošanas nodaļu. 

3.2.1. Tīriet statīva virsmas ar mitru salveti un neabrazīviem tīrīšanas līdzekļiem. Pēc tīrī-

šanas, nosusiniet virsmas ar salveti. Pirms izmantojiet tīrīšanas, dezinfekcijas līdzek-

ļus un metodes, ko nav ieteicis ražotājs, noskaidrojiet pie ražotāja vai piedāvāta me-

tode nebojās iekārtu.  

3.2.2. Sargiet iekārtu no triecieniem un kritieniem. Lai novērstu detaļu deformāciju un krāsu 

nodilšanu, sargiet statīvu un recirkulatoru no tiešiem saules stariem. Lietotājs ir atbil-

dīgs par to bīstamo materiālu neitralizēšanu, kas ir izlijuši uz iekārtas virsmas vai 

nokļuvuši iekārtas iekšpusē. 

3.3. Komplektācija. Statīvs, modelis UVR-S 

- Kāja ar riteņiem (tērauds, plastmasa)............................................................... 1 gab. 
- Statīva stienis (tērauds).................................................................................... 1 gab. 
- Skrūve ar kloķi .................................................................................................. 1 gab. 
- Salikšanas un lietotāja instrukcija .................................................................. 1 kopija 
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3.4. Salikšana un uzstādīšana. Salikšanai būs nepieciešama krusta skrūvgriezis. 

- Izslēdziet un atvienojiet no strāvas uzkāramo UV recirkulatoru. 
- Ievietojiet statīva stieņa galu ar atvērumu (1/2 att.) uz kājas centra (1/1 att.). 
- Savienojiet abas daļas ar skrūvi ar kloķi (1/3 att.). 
- Uzkariet UV recirkulatoru uz statīva (1/4 att.). 
- Noņemiet recirkulatoru un nolieciet uz galda virsmas ar aizmugurējo paneli uz 

augšu. Ar krusta skrūvgriezi izņemiet divas М3.5/4 skrūves, kas atbilst stiprināša-
nas vietai, Uzkariet recirkulatoru uz skrūves. 

- Ar krusta skrūvgriezi nostipriniet UV recirkulatoru uz statīva ar divām skrūvēm (1/5 
att). 

- UV recirkulators ir gatavs pieslēgšanai pie strāvas un darba uzsākšanai (2. att.) 

   
 1. attēls. Salikšanas shēma  2. attēls. UVR-Mi recirkulators uz statīva



4. Specifikācija 

Iekārta ir paredzēta darbam slēgtās laboratorijas telpās, kur temperatūra ir robežās 

no +4°C līdz +40°C bez kondensāta veidošanās un relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz 

80% pie 31°C, lineāri samazinoties līdz 50% pie 40°C. 

Biosan patur tiesības izstrādājuma konstrukcijā ieviest izmaiņas un papildinājumus, 

kas vērsti uz lietošanas īpašību un darba kvalitātes uzlabošanu, bez papildu paziņošanas.  

Modelis UVR-S 

Pamata diametrs 510 mm 

Augstums (ar recirkulatoru) 1150 mm 

Maksimāli pieļaujama slodze 5 kg 

Svars, ar precizitāti ±10% 3,1 kg 

5. Garantijas saistības 

Ražotājs garantē iekārtas atbilstību norādītajai specifikācijai, ja lietotājs ievēro 

prasības, kas noteiktas iekārtas ekspluatācijai, glabāšanai un transportēšanai. 

Iekārtas garantijas laiks ir 1 gads no brīža, kad iekārta piegādāta patērētājam. Par 

pagarinātās garantijas iespējām, sazinieties ar Biosan tehniskās apkalpošanas nodaļu. 

Iekārtas kalpošanas laiks ir 5 gadi no brīža, kad iekārta piegādāta patērētājam. 

Ja tiek konstatēti ierīces bojājumi, lietotājam ir jāsastāda un jāapstiprina pretenzijas 

akts, kas ir jānosūta ražotājam vai izplatītājam. Pretenzijas veidlapu var atrast mūsu mājas 

lapā, sadaļā Tehniskais atbalsts, pēc saites zemāk.  

Garantija neattiecās uz bojājumiem, saistītiem ar ekspluatācijas prasību neievēro-

šanu. 

Tehniskais atbalsts 
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