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Montaż  / Installation

Element mocujący dobrać 
odpowiedni dla materiału podłoża.

The fixing element must be 
suitable for the base material.
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Wymiana świetlówek/Replacement of fluorescent lamps
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Nie załączać urządzenia kiedy nie jest zainstalowane zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem. W szczególności wersji naściennej
i nastropowej, ponieważ przez niewykorzystane otwory 

będzie wydostawać się promieniowanie UV-C /
Do not switch on the device when it is not installed correctly
with its destiny. In particular, the wall version
and ceiling version, because of unused mounting holes
UV-C radiation will escape.

montażowe 

UWAGA!/WARNING!
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Element mocujący dobrać 
odpowiedni dla materiału podłoża.

The fixing element must be 
suitable for the base material.

Montaż z uchwytem obrotowym/Installation with rotating handle
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Nie załączać urządzenia kiedy nie jest zainstalowane zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem. W szczególności wersji naściennej
i nastropowej, ponieważ przez niewykorzystane otwory 

będzie wydostawać się promieniowanie UV-C /
Do not switch on the device when it is not installed correctly
with its destiny. In particular, the wall version
and ceiling version, because of unused mounting holes
UV-C radiation will escape.
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UWAGA!/WARNING!
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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEPŁYWOWYCH LAMP 
AIRSTREAM UV-C PRODUKOWANYCH PRZEZ LUXIONA 

Ten produkt niewłaściwie użytkowany jest szkodliwy dla 
zdrowia.  

Zabrania się użytkować lampy niekompletnej, a zwłaszcza 
bez przedniej pokrywy. 

Promienniki zainstalowane wewnątrz lampy wytwarzają 
promieniowanie ultrafioletowe mogące powodować 
uszkodzenia skóry i oczu.  

Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji i 
zaleceniami bezpieczeństwa. 

Instalacja tego produktu musi być przeprowadzona przez 
osobę wykwalifikowaną.  

Produkt niewłaściwie użytkowany, jest szkodliwy dla ludzi, 
zwierząt i roślin. Promieniowanie UV-C nie jest odczuwalne 
natychmiast; w rzeczywistości użytkownik może nie zdawać 
sobie sprawy z zagrożenia, dopóki ekspozycja nie spowoduje 
obrażeń. Objawy pojawiają się zazwyczaj od 4 do 24 godzin 
po ekspozycji.  

Promieniowanie ultrafioletowe może uszkodzić niektóre 
elementy plastikowe, tekstylne lub drewniane. 

Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby w czasie 
jego pracy promieniowanie ultrafioletowe nie wydostawało 
się na zewnątrz obudowy, a proces dezynfekcji powietrza 
odbywał się w jej wnętrzu. 

Promieniowanie ultrafioletowe może wydostać się na 
zewnątrz urządzenia jedynie w przypadkach 
nieprawidłowego montażu lub uszkodzenia urządzenia.  

Przez pierwsze 100 godzin pracy lampa może wytwarzać 
niewielkie ilości ozonu. Zaleca się, aby w tym czasie wietrzyć 
pomieszczenia, w których użytkowane są lampy. 

INSTALACJA: 

Należy upewnić się, że instalacja została przeprowadzona 
zgodnie z instrukcją montażową. 

W wersji naściennej i nastropowej, w dnie lampy znajdują się 

cztery otwory przeznaczone do zamocowania oprawy do 

płaskiej powierzchni. Jeżeli lampa będzie użytkowana 

niezgodnie ze swoim przeznaczeniem (montaż inny niż 

naścienny lub nastropowy) będzie się nimi wydostawało 

promieniowanie UVC! 

 

 

EN 

SAFETY INSTRUCTIONS FOR FLOW AIRSTREAM UV-C  LAMPS 

PRODUCED BY LUXIONA 

This product, if used improperly, is harmful to health.  

It is forbidden to use an incomplete lamp, especially 

without the front cover. 

Fluorescent lamps installed inside the lamp generate 

ultraviolet radiation that can cause skin and eye damage.  

Follow the installation instructions and safety 

recommendations. 

This product must be installed by a qualified person.  

The product is improperly used, it is harmful to people, 

animals and plants. UV-C radiation does not perceptible 

immediately; in fact, the user may not be aware of the 

danger until the exposure causes injury. Symptoms usually 

appear 4 to 24 hours after exposure. 

Ultraviolet radiation can damage some plastic, textile or 

wooden components. 

The product has been designed in such a way that during its 

operation ultraviolet radiation does not escape outside the 

housing, and the process of air disinfection takes place inside. 

Ultraviolet radiation can only get out of the device in cases of 

incorrect installation or damage to the device. 

The lamp can produce small amounts of ozone during the 

first 100 hours of operation. It is recommended to ventilate 

the rooms in which the lamps are used during this time. 

INSTALLATION:  

Ensure that the installation was carried out in accordance 

with the installation instructions. 

In the wall and ceiling version, the bottom of the lamp has 

four holes for fixing the luminaire to a flat surface. If the lamp 

is used in not proper way (installation other than wall or 

ceiling mounting), UVC radiation will escape the lamp 

through these holes. 

Standing versions (on a base or on wheels) should be used in 

places where there is an flat, hardened surface. 

 

 

ES 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PRODUCTO 

AIRSTREAM UV-C DE LUXIONA 

El uso incorrecto de este producto puede ser perjudicial 

para la salud. 

No utilizer el product incompleto, especialmente sin la 

cubierta frontal. 

Las lámparas fluorescentes instaladas dentro de la lámpara 

generan radiación ultravioleta que puede causar daños en 

la piel y los ojos. 

Siga las instrucciones de instalación y las recomendaciones 

de seguridad. 

Este producto debe ser instalado por una persona 

cualificada. 

El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para las 

personas, los animales y las plantas. La radiación UV-C no es 

perceptible de inmediato; de hecho, el usuario puede no ser 

consciente del peligro hasta que la exposición cause lesiones. 

Los síntomas generalmente aparecen de 4 a 24 horas 

después de la exposición. 

La radiación ultravioleta puede dañar algunos componentes 

plásticos, textiles o de madera.El producto ha sido diseñado 

de tal manera que durante su funcionamiento, la radiación 

ultravioleta no escapa fuera de la carcasa, y el proceso de 

desinfección del aire tiene lugar dentro de ella. 

La radiación ultravioleta solo puede salir del dispositivo en 

caso de instalación incorrecta o daños en el dispositivo. 

La lámpara UV-C incorporada puede producir pequeñas 

cantidades de ozono durante las primeras 100 horas de 

funcionamiento. Se recomienda ventilar las habitaciones en 

las que se usan las lámparas durante este tiempo. 

INSTALACIÓN: 

Asegúrese de que la instalación se realizó de acuerdo con las 

instrucciones de instalación. En la versión de pared y techo, 

la parte inferior de la lámpara tiene cuatro orificios para fijar 

la luminaria a una superficie plana. Si la lámpara se usa de 

manera incorrecta (instalación que no sea montaje en pared 

o techo), la radiación UVC escapará de la lámpara a través de 

estos agujeros. 

 

DE 

BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR 

UV-C AIRSTREAM-LAMPEN HERGESTELLT VON LUXIONA 

Dieses Produkt ist bei unsachgemäßem Gebrauch 

gesundheitsschädlich. 

Es ist verboten, eine unvollständige Lampe zu verwenden, 

insbesondere ohne die vordere Abdeckung. 

Strahlungselemente, die im Inneren der Lampe installiert 

sind, erzeugen UV (ultraviolette) Strahlung, die Haut- und 

Augenschäden verursachen kann. 

Befolgen Sie bitte die Installationsanweisungen und 

Sicherheitsempfehlungen. 

Die Installation dieses Produkts muss von qualifizierten 

Fachpersonal durchgeführt werden. 

Bei unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt drohen 

Gefahren für die Gesundheit der Menschen, Tiere und 

Pflanzen. UV-C-Strahlung wird nicht sofort wahrgenommen; 

tatsächlich ist sich der Anwender der Gefahr möglicherweise 

erst dann bewusst, wenn die Exposition zu Verletzungen 

führt. Die Symptome treten in der Regel 4 bis 24 Stunden 

nach der Exposition auf. 

UV Strahlung kann einige Kunststoff-, Textil- oder 

Holzelement beschädigen. 

Das Produkt wurde so gemacht, dass während des Betriebs 

keine UV- Strahlung aus dem Gehäuse entweicht und die 

Luftdesinfektion in seinem Inneren stattfindet. 

UV- Strahlung kann nur bei falscher Installation oder 

Beschädigung des Gerätes nach außen entweichen. 

Während der ersten 100 Betriebsstunden kann die Lampe 

geringe Mengen Ozon erzeugen. Es wird empfohlen, die 

Räume, in denen die Lampen verwendet werden, während 

dieser Zeit zu lüften. 

 INSTALLATION:  

Stellen Sie sicher, dass die Installation gemäß der 

Bedienungsanleitung durchgeführt wurde. 
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 Wersje stojące (na postumencie lub na kołach) użytkować w 

miejscach, w których występuje równe, utwardzone podłoże.  

KONSERWACJA URZĄDZENIA: 

Konserwacja musi być wykonywana przez osobę 

wykwalifikowaną. Podczas wymiany lub czyszczenia 

promienników UVC lub wymiany filtra powietrza urządzenie 

musi być wyłączone.  

Promiennik UVC może spowodować oparzenia, po 

wyłączeniu należy odczekać kilka minut przed jego wymianą 

lub czyszczeniem.  

Czas działania promienników wynosi 9000 godzin. Podczas 

ich wymiany należy sprawdzić stan innych elementów, które 

mogą być uszkodzone, np. oprawek lampowych. 

Niektóre wersje urządzenia wyposażone są w licznik czasu 

pracy promienników, który ułatwia monitorowanie ich 

zużycia 

Promienniki można czyścić miękką ściereczką, lekko zwilżoną 

alkoholem etylowym.  

Promienniki UVC nie mogą być wyrzucane bezpośrednio do 

kosza, należy je oddać do autoryzowanego punktu utylizacji.  

Promienniki UVC zawierają rtęć. W przypadku pęknięcia lub 

stłuczenia promiennika należy przewietrzyć pomieszczenie 

przez min. 30 minut i usunąć części, najlepiej w rękawiczkach. 

Umieścić je w zamkniętej plastikowej torbie i dostarczyć do 

lokalnego zakładu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Nie 

używać odkurzacza, aby nie rozpylać oparów rtęci w 

powietrzu. 

Lampa wyposażona jest w filtr powietrza, który 

zainstalowany jest przed wentylatorem. Filtr należy 

regularnie wymieniać (nie rzadziej niż 1 raz na kwartał). Jeżeli 

jest to wymagane wymianę należy przeprowadzać częściej.  

Po wymianie promienników lub wymianie filtra, należy 

upewnić się, że lampa została prawidłowo zmontowana – 

promieniowanie UVC nie może wydostawać się z wnętrza 

obudowy. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI: 

Powierzchnia świetlówek powinna być regularnie czyszczona 

suchą, miękką szmatką i alkoholem etylowym. 

Zanieczyszczona lampa fluorescencyjna emituje mniejsze 

promieniowanie UV-C, co zmniejsza skuteczność dezynfekcji 

lampy.  

 

 

 

MAINTENANCE: 

Maintenance must be carried out by a qualified person. The 

device must be switched off when replacing or cleaning UVC 

lamps or replacing the air filter.  

The lamp can cause burns, let the lamp cool down a few 

minutes before replacing or cleaning it. 

The operating time of the fluorescent lamps is 9000 hours. 

When replacing them, check the condition of other 

components that may be damaged, e.g. lamp holders. 

Some versions of the device are equipped with a fluorescent 

lamp hours counter, which makes it easy to monitor their 

condition. 

Fluorescent lamps can be cleaned with a soft cloth slightly 

moistened with ethyl alcohol. 

UVC lamps cannot be thrown directly into the trash, they 

must be taken to an authorized recycling point. 

UVC lamps contain mercury. In the event of a broken or 

broken lamp, ventilate the room for a minimum of 30 

minutes and remove the parts, preferably with gloves. Place 

them in a sealed plastic bag and deliver to your local waste 

disposal facility for recycling. Do not use a vacuum cleaner to 

avoid spraying mercury vapor in the air. 

The lamp is equipped with an air filter, which is installed in 

front of the fan. The filter should be changed regularly (at 

least once a quarter). If required, replacement should be 

carried out more often. 

After replacing the radiators or replacing the filter, make sure 

that the lamp is properly assembled - UVC radiation cannot 

escape from inside the housing. 

TIPS ON THE EFFECTIVENESS OF DISINFECTION: 

The surface of fluorescent lamps should be cleaned regularly 

with a dry, soft cloth and ethyl alcohol. The contaminated 

fluorescent lamp emits less UV-C radiation, reducing the 

disinfection efficiency of the lamp. 

To verify the efficiency of the lamp, it is necessary to regularly 
test the level of intensity of UV-C radiation (at least once 
every 6 months), because over time the fluorescent lamp 
loses its output radiation power. This can be done with 
verified UV-C radiation meters. The meter should operate in 
the wavelength range defined by the 200-280 nm range.  

 

 

Las versiones portátiles (sobre una base o sobre ruedas) 

deben usarse en lugares donde hay una superficie plana y 

endurecida. 

MANTENIMIENTO: 

El mantenimiento debe ser realizado por una persona 

cualificada. El dispositivo debe estar apagado al reemplazar 

o limpiar las lámparas UVC o al reemplazar el filtro de aire. 

La lámpara puede causar quemaduras, deje que la lámpara 

se enfríe unos minutos antes de reemplazarla o limpiarla. 

El tiempo de funcionamiento de las lámparas fluorescentes 

es de 9000 horas. Al reemplazarlos, verifique el estado de 

otros componentes que puedan estar dañados como por 

ejemplo, los portalámparas. 

Algunas versiones del dispositivo están equipadas con un 

contador de horas de lámpara fluorescente, lo que facilita el 

monitoreo de su estado. 

Las lámparas fluorescentes se pueden limpiar con un paño 

suave ligeramente humedecido con alcohol etílico. 

Las lámparas UVC no se pueden tirar directamente a la 

basura, se deben llevar a un punto de reciclaje autorizado. 

Las lámparas UVC contienen mercurio. En el caso de una 

lámpara rota o rota, ventile la habitación durante un mínimo 

de 30 minutos y retire las piezas, preferiblemente con 

guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y 

entréguelos en su instalación local de eliminación de 

residuos para su reciclaje. No use una aspiradora para evitar 

rociar vapor de mercurio en el aire. 

La lámpara está equipada con un filtro de aire, que se instala 

frente al ventilador. El filtro debe cambiarse regularmente (al 

menos una vez por trimestre). Si es necesario, el reemplazo 

debe realizarse con más frecuencia. 

Después de reemplazar los radiadores o el filtro, asegúrese 

de que la lámpara esté ensamblada correctamente: la 

radiación UVC no puede escapar del interior de la carcasa. 

CONSEJOS SOBRE LA EFICACIA DE LA DESINFECCIÓN: 

La superficie de las lámparas fluorescentes debe limpiarse 

regularmente con un paño seco y suave y alcohol etílico. La 

lámpara fluorescente contaminada emite menos radiación 

UV-C, lo que reduce la eficiencia de desinfección de la 

lámpara. 

 

Bei den Wand- und Deckenausführungen gibt es vier Löcher 

auf der Unterseite der Lampe, um sie auf einer flachen 

Oberfläche zu befestigen. Beim Einsatz außerhalb der oben 

beschriebenen Anwendungsbereichen (Wand und Decke) 

wird aus den Löchern UV-C Strahlung entweichen! 

Die Stehlampen (auf einem Sockel oder auf Rädern) sollen 

nur in Bereichen verwendet werden, wo es eine flache, 

gehärtete Oberfläche gibt. 

GERÄTEWARTUNG:  

Die Wartung muss von qualifizierten Fachpersonal 

durchgeführt werden. Beim Austausch oder Reinigen von 

UV-C Strahlern oder beim Wechseln des Luftfilters muss das 

Gerät ausgeschaltet sein. 

Der UV-C Strahler kann Verbrennungen verursachen. Lassen 

Sie die Lampe einige Minuten abkühlen, bevor Sie sie 

austauschen oder reinigen. 

Die Lebensdauer der Strahler beträgt 9000 Stunden. 

Während der Austauscharbeiten überprüfen Sie den Zustand 

anderer Elemente, wie z. B. die Lampenfassungen, die 

beschädigt sein könnten. 

Einige Versionen des Geräts sind mit einem 

Betriebsstundenzähler ausgestattet, was die Überwachung 

des Verbrauchs erleichtert.  

Die Strahler können mit einem weichen, leicht mit 

Äthylalkohol angefeuchteten Tuch gereinigt werden. 

Die UVC-Strahler dürfen nicht direkt über den Hausmüll 

entsorgt werden, sondern an einer autorisierten 

Annahmestelle für das Recycling abgegeben werden muss. 

UVC-Strahler enthalten Quecksilber. Wenn der Strahler rissig 

oder gebrochen ist, lüften Sie den Raum mindestens 30 

Minuten und entfernen Sie die beschädigten Teile mit 

Handschuhen. Legen Sie sie in eine geschlossene Plastiktüte 

und geben Sie sie bei Ihrer örtlichen 

Abfallentsorgungseinrichtung ab. Verwenden Sie keinen 

Staubsauger, um das Versprühen von Quecksilberdämpfen in 

die Luft zu vermeiden. 

Die Lampe ist mit einem Luftfilter ausgestattet, der vor dem 

Ventilator installiert ist. Ersetzen Sie den Filter regelmäßig 

(mindestens einmal pro Quartal), bei Bedarf öfter.  

Nach dem Austausch der Strahler oder des Filters ist darauf 

zu achten, dass die Lampe richtig montiert ist – UV-C 

Strahlung darf nicht aus dem Gehäuseinneren entweichen. 
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 W celu sprawdzenia skuteczności lampy konieczne jest 

regularne sprawdzanie poziomu natężenia promieniowania 

UV-C (co najmniej raz na 6 miesięcy), ponieważ z czasem 

lampa fluorescencyjna traci swoją moc wyjściową. Można to 

zrobić za pomocą sprawdzonych mierników promieniowania 

UV-C. Miernik powinien pracować w zasięgu długości fali 

określonym przez zakres 200-280 nm. 

Wilgotność powietrza ma negatywny wpływ na skuteczność 

promieniowania UV-C. Powyżej 70% wilgotności względnej, 

efekt bakteriobójczy jest znacznie zmniejszony.  

Zanieczyszczenie filtra ma duży wpływ na skuteczność 

dezynfekcji, gdyż powoduje ograniczenie przepływu 

powietrza przez lampę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania lampy i 

nieprzestrzegania zaleceń wynikających z treści niniejszej 

instrukcji.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia 

lub życia ludzi, zwierząt lub innych organizmów żywych w 

wyniku niewłaściwego użytkowania lampy oraz 

niestosowania się do zaleceń wynikających z treści niniejszej 

instrukcji.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 

powstałe w wyniku modyfikacji wyrobu przez użytkownika, 

uszkodzenia wyrobu wynikłe z niewłaściwego montażu, 

montażu przez osoby nieupoważnione lub w wyniku 

niewłaściwego przechowywania.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie 

jakości produktów z tworzyw sztucznych lub innych 

materiałów, wynikające z niewłaściwego użytkowania lampy 

oraz za nieprzestrzeganie zaleceń wynikających z treści 

niniejszej instrukcji. 

Producent zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania 

zmian w swoich produktach. 

 

 

 

 

 

 

 

Air humidity negatively affects the efficiency of UV-C 

radiation. Above 70% relative humidity, the bactericidal 

effect is significantly reduced. 

Contamination of the filter has a great impact on the 

effectiveness of disinfection, because it reduces the air flow 

through the lamp. 

FINAL REMARKS 

The manufacturer is not responsible for material damage 

resulting from the incorrect use of the lamp and the non-

compliance with the recommendations derived from the 

content of this manual. 

The manufacturer is not responsible for the loss of health or 

life of people, animals or other living organisms as a result of 

improper use of the lamp and failure to comply with the 

recommendations derived from the content of this manual. 

The manufacturer is not responsible for the deterioration of 

plastic products or other materials as a result of the use of 

the lamp and non-compliance with the recommendations 

derived from the content of this manual. 

The manufacturer is not responsible for damage resulting 

from user modification of the product, damage to the 

product resulting from non-compliant installation, assembly 

by unauthorized persons or as a result of improper storage. 

The manufacturer reserves the exclusive right to make 

modifications to its products. 

 

 

Para verificar la eficiencia de la lámpara, es necesario probar 

regularmente el nivel de intensidad de la radiación UV-C (al 

menos una vez cada 6 meses), porque con el tiempo la 

lámpara fluorescente pierde su potencia de radiación de 

salida. Esto se puede hacer con medidores de radiación UV-

C verificados. El medidor debe funcionar en el rango de 

longitud de onda definido por el rango de 200-280 nm. 

La humedad del aire afecta negativamente la eficiencia de la 

radiación UV-C. Por encima del 70% de humedad relativa, el 

efecto bactericida se reduce significativamente. 

La contaminación del filtro tiene un gran impacto en la 

efectividad de la desinfección, ya que reduce el flujo de aire 

a través de la lámpara. 

OBSERVACIONES FINALES 

El fabricante no se hace responsable por daños materiales 

como resultado del uso incorrecto de la lámpara y el 

incumplimiento de las recomendaciones derivadas del 

contenido de este manual. 

El fabricante no es responsable de la pérdida de salud o vida 

de personas, animales u otros organismos vivos como 

resultado del uso inadecuado de la lámpara y el 

incumplimiento de las recomendaciones derivadas del 

contenido de este manual. 

El fabricante no es responsable del deterioro de los 

productos de plástico u otros materiales como resultado del 

uso de la lámpara y el incumplimiento de las 

recomendaciones derivadas del contenido de este manual. 

El fabricante no se hace responsable de los daños que 

resulten de la modificación del producto por parte del 

usuario, daños al producto que resulten de una instalación 

no conforme, montaje por personas no autorizadas o como 

resultado de un almacenamiento inadecuado. 

El fabricante se reserva el derecho exclusivo de realizar 

modificaciones a sus productos. 

 

HINWEISE ZUR WIRKSAMKEIT DER DESINFEKTION: 

Die Oberfläche von Leuchtstofflampen sollte regelmäßig mit 

einem trockenen, weichen Tuch und Ethanol gereinigt 

werden. Eine verschmutzte Leuchtstofflampe gibt weniger 

UV-C Strahlung ab, was die Wirksamkeit der 

Lampendesinfektion verringert. 

Um die Wirksamkeit der Lampe zu überprüfen, ist es 

notwendig, die UV-C Intensität regelmäßig (mindestens alle 

6 Monate) zu kontrollieren, da die Leuchtstofflampe mit der 

Zeit ihre Ausgangstrahlungsleistung verliert. Dies kann mit 

einem geeichten UV-C Strahlungsmessgerät durchgeführt 

werden. Das Messgerät sollte in dem Wellenlängenbereich 

von 200-280 nm arbeiten. 

Die Luftfeuchtigkeit hat einen negativen Einfluss auf die 

Wirksamkeit der UV-C-Strahlung. Bei mehr als 70% relativer 

Luftfeuchtigkeit wird die bakterizide Wirkung deutlich 

reduziert. 

Die Filterkontamination hat einen großen Einfluss auf die 

Desinfektionswirkung, weil sie den Luftstrom durch die 

Lampe verringert. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Der Hersteller haftet nicht für Sachschäden, die durch 

unsachgemäßen Gebrauch der Lampe und Nichtbeachtung 

der Empfehlungen, die sich aus dem Inhalt dieser 

Bedienungsanleitung ergeben, entstehen. 

Der Hersteller haftet nicht für den Verlust von Gesundheit 

oder Leben von Menschen, Tieren oder anderen Lebewesen 

durch unsachgemäße Verwendung der Lampe und 

Nichteinhaltung der Empfehlungen, die sich aus dem Inhalt 

dieser Bedienungsanleitung ergeben. 

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch 

Modifikationen des Produkts durch den Benutzer, Schäden 

am Produkt durch nicht vorschriftsmäßige Installation, 

Montage durch nicht autorisierte Personen oder durch 

unsachgemäße Lagerung entstehen. 

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Qualität-

Verschlechterung von Produkten aus Kunststoff oder 

anderen Materialien, die durch unsachgemäßen Gebrauch 

der Lampe und durch Nichtbeachtung der Empfehlungen, die 

sich aus dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung ergeben, 

entstehen. 

Der Hersteller behält sich das ausschließliche Recht vor, 

Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. 
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