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Tak

Fordi du vælger Tec-SolutionZ og hjælper 
os med at væk-ste. Vi håber, at I og 
Jeres forretning har stor glæde af dette 

produkt, og at I er til-fredse med jeres valg.

De bedste hilsner,
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VIGTIG INFORMATION

Læs og forstå denne manual og andre sikkerhedsinstruktioner før installer-
ing og brug af dette produkt.
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Nødstilfælde

I nødstilfælde og evakuering af bygningen skubbes UVHandle tilbage til den oprindelige 
position ved håndkraft. Undgå at putte hænderne direkte i lyset, men skub i stedet for enden 
af afdækningen.

Sikkerhedsadvarsler
Selvom Sun & Safe har taget alle tænkelige forholdsregler, gælder følgende sikkerheds-
advarsler.

ADVARSEL - Dette apparat indeholder en UV-kilde. Undgå at kigge direkte i lyskilden.
UV-lyset kan være farligt, hvis det eksponeres for mennesker. 
• Undgå at røre ved lyskilden, når produktet er sat til batterier.
• Undgå at kig direkte på lyskilden, når produktet er sat til batterier.
• Undgå at rive i og/eller skubbe kraftigt til produktet, når det er installeret på en dør.

Hvis ovenstående sikkerhedsadvasler ignoreres, kan det resultere i skader.

Sun & Safe fralægger sig alt ansvar for personskader, hvis ovenstående sikkerhedsadvarsler ignoreres.

ADVARSEL
UV lysfare.
undgå at kigge på 
lyskilden.
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UVHandle kommer fuldt samlet med følgende dele i kassen:
2 x UVHandle
2 x Batteripakke
2 x Renseserviet
1 x Batterioplader
1 x Sikkerheds klistermærke

(Dette er ved køb af sæt. Ved køb af enkelt UVHandle, medfølger 1 x UVHandle, 1 x batteripakke og 1 x Renseserviet)

Generel information

Tiltænkt brug

UVHandle er tiltænkt kun, at blive brugt som et middel til at desinficere dørhåndtag in-
dendørs i bygninger. Produktet skal altid monteres på døren, så etiketterne er synlige, når 
beskueren kigger på døren.

Produktet må kun bruges i henhold til instruktionerne i denne manual. Al brug, som ikke er 
beskrevet heri, betragtes som værende ikke tiltænkt og er derfor strengt forbudt.

Værktøjer til installation

Skruetrækker Blyant Vaterpas
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Rengør området omkring dørhåndtaget 
grundigt. Brug gerne et alkoholbaseret 
rensemiddel.

Brug det medfølgende vaterpas til at 
placere UVHandle horisontalt over 
dørhåndtaget. Marker området let 
med en blyant. Vær opmærksom på, at 
dørhåndtaget skal være fuldt dækket af 
UVHandle.

Træk UVHandle ud til følgende position 
med hænderne. 

Fjern det beskyttende lag af tape på 
bagsiden af UVHandle.

1 2

43

Installation

Følg instruktionerne beskrevet herunder for korrekt installation.
Batteriet skal lades op inden installation. 
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Forbind ledningen af batteriet til den 
tomme fatning under den tilbageværen-
de afdækning.

Montér igen afdækningen og skru de 
fire skruer på plads med en skruetrækker. 
Vær opmærksom på, at montere afdæk-
ningen så etiketterne vender rigtigt.

Sun & Safe anbefaler, at det medføl-
gende klistermærke anbringes på døren 
over UVHandle, som vist herover.

87

Placer igen UVHandle på markeringen 
og tryk den mod døren i 10-15 sekunder.

Fjern de fire synlige skruer på afdæknin-
gen med en skruetrækker.

65
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UVHandle
DIN DESINFEKTIONSSERVICE

KIG IKKE DIREKTE  
I LYSET.

RØR VENLIGST IKKE 
VED UVHandle.

AUTOMATISK UVC-DESINFEKTION
AF DØRHÅNDTAG

I NØDSTILFÆLDE SKUBBES DEN MOBILE DEL 
TILBAGE TIL OPRINDELIG POSITION.
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I brug

Efter installationen er UVHandle klar til brug. Når produktet er sat op og i brug, er det vigtigt 
at undgå at skubbe, trække eller på anden måde skade produktet, da det kan resultere i 
driftsvigt eller menneskelig skade.

UVHandle glider automatisk henover dørhåndtaget, efter døren har været i brug for at 
desinficere. Hvis en bruger blokerer den glidende bevægelse, med en hånd eller lignende, 
vil UVHandle automatisk glide tilbage til den oprindelige position og vente til, døren igen 
tages i brug.

UVHandle har en LED, som angiver tilstanden. LED’en kan findes foran på produktet, som 
angivet herunder:

LED’en kan angive de følgende tilstande:
Når UVHandle opfanger bevægelse af døren, lyser LED’en rød i et par 
sekunder, før den begynder desinfektionsprocessen.

LED’en blinker kontinuerligt rød, hvis der er lav spænding på batteriet, og det 
skal genoplade eller udskiftes.
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Garanti

Garantibetingelserne beskrevet i de generelle salgsbetingelser er ugyldige, hvis følgende 
er gældende:

• Vedligehold og/eller reperationer er blevet udført uden grundigt hensyn til instruktion-
erne.

• Ikke originale delkomponenter er blevet brugt.
• Det kan påvises, at komponenter er blevet håndteret illegalt, forkert og/eller uagtsomt.
• UVHandle er blevet brugt til andre formål, end det er designet til. Disse er beskrevet

under afsnittet “tiltænkt brug”.
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Vedligehold

Batteriudskiftning

Hvis LED-pæren blinker rødt, betyder det, at batteriet enten skal udskiftes eller genoplades. 
For at skifte et batteri, skal disse instruktioner følges:

Fjern de fire synlige skriver på afdæknin-
gen med en skruetrækker.

1

Frakobl ledningen fra batteripakken fra 
fatningen bag den tilbageværende af-
dækning.

2

Udskift batteripakken med en ny. Vær 
opmærksom på, at batteripakken sidder 
ordentligt fast med velcro. Forbind led-
ningen fra batteripakken til fatningen.

Montér igen afdækningen og skru de 
fire skruer på plads med en skruetrækker. 
Vær opmærksom på, at montere afdæk-
ningen, så etiketterne vender rigtigt.

43
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Afmontering

I tilfælde af, at UVHandle skal fjernes eller flyttes fra en dør, følges disse instruktioner:

Genopladning

I tilfælde af, at et batteri skal genoplades følges disse instruktioner:

1: Forbind ledningen fra batteripakken med opladeren fra kassen til UVHandle.
2: Indsæt opladeren i en stikkontakt og tænd kontakten. Vent med at frakoble  
batteripakken, indtil LED-pæren på opladeren lyser grønt.

Opvarm området bag UVHandle til 80-
100oC i minimum et minut. Brug gerne en 
varmepistol. Vær opmærksom på ikke at 
varme direkte på elektriske komponenter.

Træk et stykke tyndt snor eller fiskeline 
langs bagsiden af UVHandle for at løsne 
den fra tapen.

3 4

Fjern de fire synlige skriver på afdæknin-
gen med en skruetrækker.

1

Frakobl ledningen fra batteripakken fra 
fatningen bag den tilbageværende af-
dækning og fjern batteriet helt.

2
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Bortskaffelse

Når UVHandle skal bortskaffes, er det vigtigt at tage hensyn til korrekt affaldssortering i 
henhold til de forskellige dele og materialer brugt i produktet. I tilfælde af tvivl modtager 
Sun & Safe gladeligt den brugte UVHandle, så den kan bortskaffes korrekt og genbruges.

UVHandle til bortskaffelse og genbrug kan sendes til Sun & Safe på adresserne angivet på 
hjemmesiden www.sunandsafe.dk.

Fjern eventuelle rester af tape fra døren 
med hænderne, brug gerne tesa® 
60042 tapefjerner. Rengør herefter 
døren grundigt med isopropyl.

Ved tvivl om hvordan UVHandle eller rester af tape afmonteres henvises til tesa® ASXplus 
applicatio guide.

I tillfælde af, at UVHandle skal monteres 
på en anden dør, kan Sun & Safe kon-
taktes til bestilling af ny selvklæbende 
tape.

5 6
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EU Declaration of Conformity 

Product:  UV Handle 

Article number: Single UVHANDLE (left or right handle) 
UVHANDLE set 

Manufacturer: SUN & SAFE APS 
Olgas Allé 4 
6000 Kolding 
Denmark 
Tel.  +45 93852593 

It hereby declares that the above-mentioned UV Handle is manufactured in 
accordance with the following directives: 

Low voltage directive : 2014/35/EU 

Electromagnetic compatibility : 2014/30/EU 

RoHs directive : 2011/65/EU 

Further is can be confirmed that the following harmonized standards have been used: 

Safety:   EN 60335-1: 2012 

Electromagnetic compatibility: EN 62233: 2008 

In accordance with this, Sun & Safe UV Handle has the right to bear the CE mark. 

Kolding, October 2020 

Admir Klapija 
CEO 

_________________ 
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