
Dane techniczne:
Zasilanie: ........................................................................................................... DC5V/1A, Micro USB
Wentylator:.................................................................... wysokoobrotowy płynnie regulowany PWM
Średnie zużycie energii: ..................................................................................................................3W
Średni poziom dźwięku:........................................................................................................... <30 dB
Ilość trybów  oczyszczania:...............................................................................................................2
Wydajność: ....................................................................................................................... do 10 m3/h
Temperatura przechowywania: ........................................................................................-40 - +80 C
Wymiary: .....................................................................................................................145x89x42mm
Waga: .......................................................................................................................................... 200 g
Jonizator powietrza: .......................................................................................................................tak
Poziom koncentracji ozonu: ................................................spełnia normę IEC 60335; 0,0007 ppm
Stały filtr NANO:................................................. TiO2-Ag ditlenek tytanu domieszkowany srebrem
Aktywne źródło dezynfekcji: ...............................................................  ultrafiolet 279 nm UV-C LED
Certyfikacja:......................................................CE, deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/30/EU
Atest Higieniczny:......................................Państwowy Zakład Higieny, No.: B-BK-60212-0215/20

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dezynfektor UV-C LED

DISIbox to personalne urządzenie do dezynfekcji wnętrz pojazdów, pomieszczeń służbowych, 
użyteczności publicznej i domowych. Urządzenie DISIbox należy do najnowocześniejszych
na rynku dezynfektorów. DISIbox wykorzystuje źródło ultrafioletowych fal świetlnych UV-C LED 
służących do dezynfekcji powietrza w przestrzeniach narażonych na występowanie chorobo-
twórczych roztoczy, bakterii i wirusów.

Wymiary i opis urządzenia (rys.1):

Wyprodukowano w Chinach dla:
Bogart Group
Michał Bogusław Cieślak
Nowa Wieś Mała 40
11-040 Dobre Miasto 

Data i miejsce sprzedaży, stempel i podpis sprzedawcy: 

www.DISIbox.eu

Wlot powietrza

Wylot oczyszczonego
powietrza

Przełącznik
trybu pracy

89mm 42mm

145mm

Gniazdo Micro USB

W nowoczesnych urządzeniach służących dezynfekcji, źródłem promieniowania ultrafioletowego 
są miniaturowe diody LED UV-C wysokiej mocy. Diody te posiadają tę samą długość fal
co dawne lampy wyładowcze stosowane, np. do dezynfekcji sal szpitalnych. Diody LED UV-C 
utrzymują bardzo wysoką wydajność, przy niskim poborze prądu. Otwiera to dla naukowców, 
technologów i projektantów nowe możliwości zastosowania procesów dezynfekcji do codziennej 
ochrony osobistej. Nowoczesne urządzenia dezynfekujące mogą być zasilane nawet z gniazda 
zapalniczki samochodowej.

KARTA GWARANCYJNA
Producent, poprzez swojego autoryzowanego przedstawiciela, udziela gwarancji na okres jednego roku, licząc od daty zakupu 
fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu. Gwarancją są objęte jedynie urządzenia zakupione w sieci dystrybucji firmy 
BOGART GROUP na terenie Polski. Autoryzowany przedstawiciel naprawi lub wymieni produkty zwrócone w ramach gwarancji 
w czasie do 21 dni roboczych, przy czym wybór między naprawą a wymianą należy do przedstawiciela. Uprawnienia gwaran-
cyjne nie przysługują  przy nieprawidłowej obsłudze, uszkodzeniach elektrycznych, mechanicznych, zużyciu elementów 
zużywających się, szkodach powstałych z przyczyn działania sił wyższych lub zdarzeń losowych. Przesyłka uszkodzonego 
sprzętu do serwisu odbywa się na koszt i odpowiedzialność kupującego. Wykonanie napraw gwarancyjnych lub wymiana 
sprzętu na wolny od wad uzależnione są od posiadania niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Szczegółowe 
warunki gwarancji zamieszczone są pod adresem: www.disibox.eu
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma BOGART GROUP, niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi 
postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.disibox.eu
INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu 
zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowi-
ska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Szczegółowe informacji o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz sposobów pozbywania się produktu po 
zakończeniu okresu jego użytkowania uzyskasz pod adresem: www.disibox.eu 

UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być 
wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec  potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty 
produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane 
prądem elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia
i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Directive DEEE 2002/96/CE).



Obsługa urządzenia:
1. Podłącz urządzenie DISIbox przy pomocy adaptera sieciowego lub samochodowego
 (nie będącego częścią zestawu) do wybranego źródła zasilania poprzez gniazdo Micro-USB
 znajdujące się w urządzeniu (rys. nr 1). 
2. Wciśnij i przytrzymaj 3 sek. przełącznik trybu pracy znajdujący się na górnej pokrywie
 urządzenia (rys. nr 1). Wskaźnik zaświeci się na czerwono przechodząc do funkcji dezynfekcji.
3.  Istnieją dwa tryby pracy urządzenia: oszczędny i wydajny, które można odróżnić po prędkości
 pracy wentylatora. Można je zmieniać podczas pracy urządzenia, przy pomocy przełącznika
 trybu pracy (rys. nr 1), krótkim naciśnięciem.
4. Funkcja dezynfekcji oraz poszczególne jej fazy:
 A. Faza pierwsza - po około 40 sek. przełącznik trybu pracy stopniowo zmienia kolor
  z czerwonego na fioletowy przechodząc do drugiej fazy dezynfekcji. 
 B.  Faza druga: po około 20 minutach dezynfekcji przełącznik trybu pracy stopniowo zmienia
  kolor z fioletowego na niebieski.
 C. Faza trzecia: po około 25 minutach następuje zakończenie procesu dezynfekcji powietrza
  przepływającego przez urządzenie, sygnalizowane na przełączniku trybów pracy kolorem
  zielonym. 
5. Po przeprowadzonej dezynfekcji należy wyłączyć urządzenie przyciskając przełącznik trybu
 pracy przez 3 sekundy, urządzenie wyłączy się, a przełącznik trybu pracy zgaśnie.

FAZY PRACY URZĄDZENIA DISIbox:

Jeśli urządzenie nie działa tak jak powinno - sprawdź poniższe możliwe rozwiązania problemu:
Gotowość urządzenia 
do dezynfekcji. 
Przełącznik trybu 
pracy świeci się|
na czerwono.   

Pierwsza faza
(około 40 sekund)
Przełącznik trybu 
pracy zmienia kolor
na fioletowy.  

Urządzenie nie włącza się.

Przepływ powietrza przez 
urządzenie zmniejszył się.

Urządzenie nie zostało 
prawidłowo podłączone
do zasilania.

Urządzenie zostało przełączone
w oszczędny tryb pracy. 

Podłącz urządzenie do zasilania 
poprzez adapter sieciowy lub samo-
chodowy (nie będący częścią 
zestawu). Sprawdź prawidłowe 
umiejscowienie przewodu zasilają-
cego w gnieździe Micro-USB.

Istnieją dwa tryby pracy urządzenia: 
oszczędny i wydajny, które można 
odróżnić po prędkości pracy wenty-
latora. Można je zmieniać podczas 
pracy urządzenia, przy pomocy 
przełącznika trybu pracy, krótkim 
naciśnięciem. Szybkość przepływu 
powietrza przez urządzenie została 
dobrana tak, aby efektywność 
dezynfekcji była jak najwyższa.

Druga faza
(około 20 minut)
Przełącznik trybu 
pracy zmienia kolor 
na niebieski.

Trzecia faza
(około 25 minut)
Zakończenie pełnego 
cyklu dezynfekcji. 
Przełącznik trybu 
pracy zmienia kolor 
na zielony.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Zasady bezpieczeństwa:
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w niniejszej instrukcji. Urządzenie 
zawiera żródło światła ultrafioletowego UVC-LED, dlatego  nie należy otwierać obudowy.
Bezpośrednie działanie światła ultrafioletowego UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu ludzi. Instrukcja opisuje 
możliwie jak największą liczbę zdarzeń, które użytkownik może napotkać podczas korzystania z urządzenia. Zawsze 
należy zachować ostrożność i rozwagę podczas obsługi urządzeń elektrycznych, w tym DISIbox.

Przed użyciem: Upewnij się, że źródło zasilania do którego ma być podłączone urządzenie jest zgodne z napięciem 
podanym na tabliczce znamionowej urządzenia oraz danych technicznych zamieszczonych w niniejszej instrukcji. 
Jeśli widoczne są ślady pęknięcia lub jakiegokolwiek uszczerbku obudowy, nie należy używać urządzenia.
Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka adaptera lub gniazdo elektryczne zostały uszkodzone.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas odłączania urządzenia od zasilania, należy chwytać za wtyczkę 
adaptera. Nie ciągnij za przewód zasilający.
Ograniczenia użytkowania: Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach, w których w powietrzu unoszą się 
opary, np. oleju, dymu papierosowego czy innego rodzaju dymu, kadzideł lub chemiczne. Nie używaj urządzenia w 
pomieszczeniach wypełnionymi łatwopalnymi gazami, takimi jak: wodór, gaz ziemny, propan i inne.
Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub innych szkód, nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o niestabilnym 
podłożu, w których panuje wysoka temperatura lub o podwyższonym poziomie wilgotności jak np. łazienka.
Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Instalacja: Nie umieszczaj urządzenia przy przedmiotach, które mogą blokować wlot lub wylot powietrza. Nie przykry-
waj obudowy urządzenia podczas pracy. Aby uniknąć uszkodzenia obudowy urządzenia nie instaluj urządzenia
w pomieszczeniach, gdzie jest ryzyko zadymienia (np. kuchnie).
Nie używaj urządzenia w bliskiej odległości źródeł ciepła, takich jak np. piece, grzejniki, kuchenki itp.
W przypadku jakiejkolwiek awarii urządzenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Transport: Podczas przenoszenia urządzenia upewnij się, że zostało ono wyłączone, a wtyczka adaptera zasilającego 
została wyciągnięta z zasilania.
Czyszczenie: Obudowę urządzenia czyść suchą, delikatną szmatką, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowej 
pracy czujników wewnętrznych. Do czyszczenia nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników. Przed czyszczeniem 
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Pozostałe ostrzeżenia: Dla jak najlepszego efektu pracy urządzenie musi mieć zapewniony swobodny przepływ 
powietrza, tj. wolną przestrzeń dookoła. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub manualnych. Nie jest również przeznaczony
do użytku przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy o ile nie otrzymały nadzoru lub instrukcji dotyczącej 
korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
UWAGA! Urządzenie, na którym widoczne są ślady pęknięcia lub jakiegokolwiek uszczerbku obudowy, należy natych-
miast odłączyć od zasilania i wycofać z użytkowania. Bezpośrednie działanie światła ultrafioletowego UV-C na skórę 
i oczy człowieka jest szkodliwe.

Urządzenie nie wyłącza się automatycznie. Po zakończonym cyklu dezynfekcji (przełącznik 
świeci na zielono) użytkownik sam wyłącza urządzenie. Po przeprowadzonej dezynfekcji 
urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.

Efektem pracy urządzenia DISIbox jest dezynfekcja pomieszczeń światłem UV-C. Światło 
ultrafioletowe UV-C emitowane jest przez nowoczesną, wysokiej mocy diodę LED, która oświetla 
niklową nano-siatkę z powłoką ditlenku tytanu, domieszkowanego srebrem. W ten sposób 
dokonuje się dezynfekcja strumienia powietrza przepływającego przez nano-siatkę. Szybkość 
przepływu powietrza przez urządzenie została dobrana w taki sposób, aby efektywność dezyn-
fekcji była najwyższa. Poza przepływem powietrza proces dezynfekcji nie jest odczuwalny dla 
użytkownika.
Urządzenie uzyskało Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie o numerze 
B-BK-60212-0215/20 potwierdzający jego bezpieczeństwo i skuteczność.
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