
Substituição de lâmpada 

A manutenção do BioZone é simples. A única 
peça que necessita de manutenção/substituição 
é a lâmpada UV. Se a unidade é utilizada 
ininterruptamente, a lâmpada deverá ser 
substituída uma vez por ano. Se a unidade é 
utilizada de vez em quando a lâmpada 
funcionará durante 2-3 anos dependendo do 
nível impuridades no local. 
Se a unidade é utilizada num local com muito 
fumo ou com ar pesado, recomenda-se que a 
lâmpada seja limpa de vez em quando com um 
pano macio e um desinfetante comprado na 
farmácia. Desta forma a vida útil da lâmpada é 
prolongada significativamente. (OBS! A 
lâmpada UV deve estar fria aquando da 
limpeza da mesma.) 
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O BioZone não exige muita manutenção. Se a unidade for instalada num ambiente com 
muito fumo ou poeira sugerimos que abram o aparelho e que limpem a lâmpada  UV com 
um pano com um pouco álcool (de 3 em 3 meses). OBS! A lâmpada deverá arrefecer 
primeiro. Se não limpar a lâmpada, o grau de purificação irá ficar gradualmente 
reduzido. 
 
Substituição de lâmpada 
Retire a ficha e espere até que a unidade esteja fria. 
Retire os parafusos que se encontram na parte de baixo da unidade. 
Abra a unidade. 
Substituir a lâmpada (use somente lâmpadas originais da BIOZONE, o uso de lâmpadas 
diferentes anula a garantia) 
Evite tocar no vidro da lâmpada com os dedos. 
Feche a unidade, aperte de volta os parafusos na parte de baixo da unidade, insira a ficha e 
a unidade começa a funcionar automaticamente. 
Verifique se a lâmpada UV está acesa (vê-se um pálido brilho azul na parte interior) 
OBS! Resíduos perigosos! A lâmpada deverá ser colocada em recipiente próprio para 
lâmpadas contendo mercúrio. 

Informação prática  

Unidade   Nº da lâmpada            
MobiZone   10-04100   

Instalação 
Instale a unidade tão alto quanto possível.  
Não coloque a unidade sobre uma superfície de metal (p.ex. um frigorífico, geleira, aparelho 
hi-fi).  
Coloque, se possível, a unidade junto de um tubo de entrada de ar de ventilação para uma 
maior circulação do fotoplasma.  
Não coloque a unidade junto de tubo de saída. 
Não coloque a unidade diretamente diante da face de uma pessoa ou de animal de 
estimação. 
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