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KEZELÉSI UTASÍTÁS  -- Original Hanau SunCare szolárium csövek 
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Biztonsági utasítások:  

 

Kerülje a túlzott napozást! Hasonlóan a természetes napfényhez, a 

szoláriumokban túlzásba vitt napozás szem-és bőrkárosodáshoz, valamint 

allergiás reakciókhoz vezethet. 

A gyakori, nagymértékű UV sugárzás okozója lehet továbbá a bőr idő előtti 

öregedésének. 
 

Szoláriumozás alkalmával mindig hordjon egy megfelelő védőszemüveget!  

Gyógyszerek, kozmetikumok megnövelhetik az UV sugarakkal szembeni 

érzékenységet. 

 

Gyógyszer szedése esetén szoláriumozás előtt konzultáljon orvosával, 

amennyiben voltak már korábban bőrproblémái, vagy bőre a természetes 

napfényre túlzott módon reagál. 

 

A szoláriumozás előtt minden kozmetikumot távolítson el magáról, napvédő 

használata nem szükséges. A berendezés gyártója által megadott napozási időket 

ne lépje túl. A kezelő személyzet különösen ügyeljen a szemek védelmére, 

gyerekek ne használják a szolárium berendezéseket. A természetes, valamint a 

mesterséges napfényben történő túlzásba vitt napozás során a sok pozitív hatás 

mellett a fentiekben leírt veszélyek is felléphetnek.  

 

A gyártó nem tud felelőséget vállalni azon személyi sérülésekért, melyek a  

szolárium csövek nem megfelelő használatából, ill. műszakilag nem megfelelő 

szolárium berendezések használatából adódnak. 
 

Felhasználási terület: 

 

Az Original Hanau SunCare szolárium csövek, melyek kizárólag barnító 

berendezésekben és szoláriumokban használhatók, megfelelnek az európai  

IEC 60335-2-27 sz. biztonsági követelményeknek. Csak a megfelelő, 

időkapcsolóval ellátott berendezésben használhatók. 

Az egyéni bőrtípus, valamint az adott szolárium berendezés paramétereinek 

figyelembevételével használja az Original Hanau szolárium csöveket. A napozási 

idő a fenti szempontok figyelembe vételével jelentősen eltérhet. Vegye figyelembe 

a szolárium berendezés gyártójának kezelési utasítását. Vegye tekintetbe továbbá, 

hogy az új szolárium csövek sugárzási teljesítménye az első 10 üzemórában 

némileg magasabb lehet. Ezért fontos, hogy új szolárium csöveknél különösen 

ügyeljen a napozási idő betartására. 
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Szállítás / beépítés:  

 

Szállítsa a szolárium csöveket a szerelés helyszínére a saját eredeti 

csomagolásukban.  

A csövek cseréjénél viseljen kesztyűt. Az esetleges szennyeződéseket egy tiszta 

törlő kendővel és alkohollal el lehet távolítani a csövekről. Beépítés előtt minden 

csövet át kell vizsgálni, hogy mechanikailag nem sérültek-e.  

Sérült szolárium csöveket nem szabad beépíteni. 

A csövek szakszerű cseréjének lebonyolításához kövesse a szolárium berendezés 

gyártójának utasításait. Minden esetben áramtalanítsa a berendezést és hagyja, 

hogy a csövek teljesen lehűljenek, mielőtt a berendezést kinyitja és a szolárium 

csöveket kicseréli. 

Hordjon védőszemüveget a csövek cseréje alkalmával, mely egy esetleges törés 

esetén megvédi a széthulló üvegszilánkoktól. 

  

Hulladékkezelés: 

 

 
 

A szolárium csövek a hagyományos fénycsövekhez hasonlóan veszélyes 

hulladéknak minősülnek. A keletkezett szolárium cső hulladékot az 

Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. elkülönítetten gyűjti egy visszavételi 

és begyűjtési rendszer keretében.  

 

 

Gyártó: HN Sunlight GmbH 

             Original Hanau SunCare 

             Wilhelm-Rohn Strasse 25. 

             63450 Hanau / Németország 

 

 

Importőr: Baratex-Budapest Kft.  

                2040 Budaörs 

                Szabadság út 117. 

                Magyarország 

 



 
 

    

 

 

 


