Citește o carte în siguranță

Seriile de sterilizatoare de
carte EBS
Manual de utilizare

Înainte de a utiliza aceste produse, citiți cu atenție toată documentația și păstrați-o
pentru consultări ulterioare.
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Ⅰ. Manualul utilizatorului
▶ Manualul utilizatorului este furnizat împreună cu produsul.

▶ Pentru o utilizare cât mai eficientă a sterilizatorului de carte, consultați înainte manualul
de utilizare.
▶ Manualul explică datele și metoda de utilizare, în condiții de siguranță.
▶ Specifică garanția produsului și modalitatea de service după vânzare.

Note
▶ Imaginile folosite în Manualul utilizatorului pot fi diferite față de produsul real.

▶ Explicația de utilizare furnizată poate fi parțial diferită în funcție de modelul produsului.

LIVA - EBS Series Product guide
Manual Rev. 2.1
Data emiterii: Iunie 2017
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Ⅱ. Importanța sterilizării cărților
Cele mai importante elemente nocive ale cărților din biblioteci și din cărțile
vechi.

Praf

Mucegai

Elemente
nocive

Dăunători
carte

Bacterii

Saliva

Viruși

În cărțile din biblioteci, există numeroase elemente nocive neobișnuite,
de la virusul noii gripe de origine porcină, bacterii, alte virusuri, bacili de
colon, praf, ciuperci, mucegai, până la diferite bacterii infecțioase.
Produsele chimice, cum ar fi amoniacul, formaldehida, xilenul, care se produc în
timpul fabricării cărții, sunt cunoscute ca produse fatale care provoacă cancer.
Cărțile vechi devin habitatul perfect pentru viermii de carte. Scurtează
timpul de viață al cărții și produce probleme ale pielii la oameni.
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Ⅲ. Efectul sterilizării cu Sterilizatorul de carte

Sterilizare UV

Ploșnițe de cărți, viruși,
bacterii, mucegaiuri și
salivă(scuipat, mucus
nazal și altele)

Elimină bacteriile
patogene, cum ar fi:
bacilul de colon,
stafilococul aureus,
sporii de mucegai,
salmonela, etc., prin
UV-C la o lungime de
undă de 253,7mm, prin
deteriorarea ADN-ului,
sursa vieții bacteriilor.

Filtru de praf

Praful din cărți,
formaldehida,
xilenul și
amoniacul

Filtrarea prafului din cărți cu
ajutorul sistemului de
circulație internă a aerului

Îndepărtează diferiți viruși, germeni care provoacă boli precum și
bacilul de colon, prin dezinfectarea cu raze UV-C și ajută la formarea
unui obicei de a citi confortabil și sigur.
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Ⅳ. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA A
UTILIZATORULUI
Vă rugăm să urmați instrucțiunile de siguranță pentru a preveni eventualele accidente sau
utilizări greșite ale Sterilizatorului de carte.
Precauțiile de siguranță sunt date în două forme, adică AVERTIZARE și ATENȚIE (vezi mai
jos).

AVERTIZARE : Nerespectarea instrucțiunilor pot provoca vătămări
grave și chiar deces.
ATENȚIE : Nerespectarea instrucțiunilor pot provoca vătămarea
persoanelor sau deteriorarea produsului.
Citiți cu atenție manualul și țineți-l la îndemână.

Instalarea produsului în interior
AVERTIZARE
- Nu folosiți Sterilizatorul de carte în exterior și
nu expuneți produsul la umiditate sau apă.
Deoarece produsul nu este rezistent la apă,
acest lucru poate duce la incendiu sau scurt
circuit.
- Nu așezați Sterilizatorul de carte în lumina
directă a soarelui sau în apropierea surselor
de căldură, cum ar fi: radiatoare, flăcări,
sobe, etc., Acest lucru poate duce la
incendiu.
- Nu așezați materiale inflamabile cum ar fi
spay-urile cu aerosoli lângă Sterilizatorul de
carte. Aceasta poate duce la incendiu.
- Nu permiteți copiilor să se agațe sau să se
urce pe Sterilizatorul de carte. Acest lucru
poate provoca căderea Sterilizatorului de
carte provocând vătămări sau deces.
- Nu așezați produsul în apropierea surselor
de abur, ulei sau vapori de ulei, cum ar fi
umidificatoarele sau contoarele de bucătărie.
În caz contrar, poate rezulta incendiu,
scurtcircuit sau coroziune.
- Nu folosiți sterilizatorul de carte într-un loc
umed, cum ar fi o baie unde există
posibilitatea să se ude. Aceasta poate duce
la incendiu sau scurt circuit.

ATENȚIE
- Când mutați Sterilizatorul de carte asigurațivă că îl opriți și îndepărtați mufa de
alimentare și cablurile. Cablul de alimentare
se poate deteriora ducând la incendiu sau
scurt circuit.
- Nu așezați Sterilizatorul de carte pe o
suprafață instabilă sau care se mișcă cum ar
fi un raft nesigur sau în pantă. Poate provoca
căderea Sterilizatorului de carte provocând
vătămări.
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Alimentare
AVERTIZARE
- DECONECTAREA DISPOZITIVULUI DE LA
SURSA DE ALIMENTARE. Mufa de alimentare
este dispozitivul de deconectare. În caz de
urgență, priza de alimentare trebuie să fie ușor
accesibilă.
- Firul de împământare trebuie conectat. (Cu
excepția dispozitivelor care nu sunt cu
împământare). Asigurați-vă că este conectat
cablul de împământare pentru a evita
electrocutarea. Dacă nu este posibilă
împământarea unității solicitați un electrician
calificat pentru a instala un întrerupător
separat. Nu încercați să puneți împământare
Sterilizatorului de carte conectându-l ca cabluri
telefonice, paratrăsnete sau țevi de gaz.
- Mufa de alimentare trebuie introdusă complet
în priză. O conexiune instabilă poate cauza un
incendiu.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de
alimentare. Aceasta poate duce la incendiu
sau scurt circuit.
- Nu atingeți niciodată mufa de alimentare cu
mâinile ude. Aceasta poate duce la
electrocutare.
- Nu conectați prea multe dispozitive la un
prelungitor. Aceasta poate duce la incendiu din
cauza supraîncălzirii prizei.
- Păstrați curate adaptorul de curent, mufa de
alimentare și priza de curent utilizate, fără praf
sau alte materiale străine. Aceasta poate duce
la incendiu.

- Dacă există fum sau miros de ars de la
Sterilizatorul de carte sau de la adaptorul de
alimentare, opriți imediat produsul. Deconectați
cablul de alimentare de la priză și apoi
contactați centrul de asistență pentru clienți.
Aceasta poate duce la incendiu.
- Pentru a opri alimentarea principală, scoateți
mufa de alimentare care ar trebui poziționată
astfel încât să fie ușor accesibilă.

Citește o carte în siguranță
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Alimentare
ATENȚIE
- Apucați întotdeauna mufa pentru a scoate
adaptorul de curent sau cablul de alimentare.
În caz contrar, acest lucru poate duce la
incendiu sau poate deteriora produsul.
- Abțineți-vă de a îndoi în mod constant cablul
de alimentare al adaptorului de curent. Dacă
cablul de alimentare este îndoit în mod excesiv
o lunga perioadă de timp, cablul se poate rupe
în interior. Aceasta poate duce la incendiu sau
scurt circuit.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și mufa nu
sunt deteriorate, modificate, îndoite puternic,
răsucite, trase, presate sau fierbinți. Nu folosiți
produsul dacă priza este slăbită. Aceasta
poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Țineți cablul de alimentare departe de
dispozitivele de încălzire. Husa cablului se
poate topi, ceea ce poate duce la incendiu sau
scurt circuit.
- Așezați Sterilizatorul de carte acolo unde
oamenii nu umblă și nu calcă pe cablul de
alimentare protejând astfel cablul și priza de
orice daune. În caz contrar, aceasta poate
duce la incendiu sau scurt circuit.
- Nu porniți sau opriți Sterilizatorul de carte prin
conectarea la priza de alimentare sau
deconectându-l de la priză (nu folosiți fișa de
împământare ca întrerupărtor). Aceasta poate
duce la scurt circuit sau deteriorarea
produsului.
- Nu atingeți mufa de alimentare imediat după
deconectarea sa de la priză. Aceasta poate
produce scurt circuit.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat de
EVERTREE. Nu folosiți alte cabluri de
alimentare. Aceasta poate duce la incendiu
sau scurt circuit.

- Dacă a intrat apă sau alte materiale în
adaptorul de curent, cablul de alimentare sau
Sterilizatorul de carte, opriți imediat de la buton
Sterilizatorul de carte. Scoateți toate cablurile,
apoi contactați centrul de asistență pentru
clienți. Aceasta poate duce la incendiu sau
scurt circuit.
- Dacă suprafața adaptorului de curent este
fierbinte, evitați atingerea acestuia în timpul
utilizării și nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu dezasamblați niciodată sursele de
alimentare (adaptorul de curent / cablul de
alimentare, etc.). Acest lucru poate deteriora
cablul de alimentare și poate duce la incendiu
sau scurt circuit.
- Conectați ferm adaptorul de curent și cablul de
alimentare. Daca nu faceți acest lucru, poate
rezulta o defecțiune a produsului sau incendiu.
- Nu așezați obiecte grele și nu presați cablul de
alimentare sau adaptorul de curent pentru a nu
le deteriora. Aceasta poate duce la incendiu
sau deteriorarea produsului.
- Întotdeauna folosiți adaptorul de curent furnizat
sau orice adaptor aprobat și certificat de
EVERTREE. Orice alt adaptor de curent
conectat poate duce la vibrația ecranului.

Seria de sterilizatoare LIVA
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Când utilizați produsul
AVERTIZARE
- Nu așezați nimic care să conțină lichid
deasupra Sterilizatorului de carte, cum ar fi o
vază, un vas cu flori, o ceașcă, produse
cosmetice, medicamente sau ornamente,
lumânări, etc. Acest lucru poate duce la
incendiu sau scurt circuit sau poate provoca
accidente sau vătămări din cauza căderii.
- În cazul în care există un impact puternic și
carcasa este deteriorată, opriți Sterilizatorul de
carte, deconectați-l de la priză și contactați un
centru de service autorizat. Aceasta poate
duce la scurt circuit.
- Nu introduceți bucăți de metal, cum ar fi
monede, ace de păr sau resturi metalice și nici
materiale inflamabile, cum ar fi chibrituri, în
Sterilizatorul de carte. Aceasta poate produce
scurt circuit sau incendiu.
- Asigurați-vă că atunci când înlocuiți bateriile
vechi de la telecomandă, cu altele noi, nu
există riscul ca bateriile să fie înghițite de
vreun copil. Nu lăsați bateriile la îndemâna
copiilor! Dacă vreun copil înghite o baterie,
consultați imediat un medic.
- Nu deschideți niciodată ușa Sterilizatorului de
carte, în timpul funcționării. Există un risc
ridicat de electrocutare.
- Nu priviți direct în lămpile UV atunci când
Sterilizatorul de carte funcționează. Lumina UVC vă poate deteriora ochii.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză
atunci când este furtună cu fulgere. Acest lucru
va preveni formarea de scurt circuit sau
deteriorarea produsului.
-

- Nu lăsați plasticul folosit pentru ambalarea
Sterilizatorului de carte la îndemâna copiilor.
Daca nu este manipulat în siguranță, poate
provoca sufocare.
- Nu țineți mâna pe sursa de lumina mai mult
timp, atunci când acesta funcționează.
- Nu așezați Sterilizatorul de carte sau
telecomanda acestuia, cu baterii în interior,
într-un mediu cu temperaturi extrem de
ridicate. Aceasta poate duce la incendiu.
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Când utilizați produsul
ATENȚIE
- Nu așezați obiecte grele pe Sterilizatorul de
carte. Pot cădea și pot provoca vătămări
corporale.
- Aveți grijă să nu loviți sticla Sterilizatorului de
carte în timpul transportului.
- Nu folosiți instrumente ascuțite pe Sterilizatorul
de carte cum ar fi un cuțit sau un ciocan,
deoarece aceasta poate deteriora carcasa
produsului.
- În cazul în care nu apare nicio imagine pe
ecran sau nu se aude niciun sunet, opriți
funcționarea Sterilizatorului de carte. Opriți-l,
scoateți-l din priză și contactați centrul nostru
de service. Aceasta poate duce la incendiu sau
scurt circuit.
- Dacă va uitați la ecran de la o distanță apropiată
pentru o lungă perioadă de timp, vederea
dumneavoastră poate să se înrăutățească.
- Volumul mare poate deteriora auzul.
- Nu folosiți echipamente de înaltă tensiune în
apropierea Sterilizatorului de carte, (de
exemplu o lampa de insecte). Aceasta poate
duce la defecțiuni ale produsului
- Nu introduceți degetul în orificiul de aerisire
(aerisiri de intrare / ieșire) Aceasta poate
provoca vătămări sau defecțiuni ale produsului.
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Întreținere
AVERTIZARE
- Când curățați Sterilizatorul de carte, nu
pulverizați cu apă. Asigurați-vă că apa nu se
prelinge în interiorul Sterilizatorului de carte.
Aceasta poate duce la incendiu sau scurt
circuit.
- Când se simte miros de fum sau un miros
ciudat care iese din Sterilizatorul de carte sau
dacă un obiect străin cade în interiorul
Sterilizatorului de carte, opriți-l și deconectați-l
de la priză și contactați centrul nostru de
service. În caz contrar, acest lucru duce la
incendiu sau scurt circuit.
ATENȚIE
- Contactați vânzătorul sau centrul nostru de
service o dată pe an pentru a curăța părțile
interne ale Sterilizatorului de carte. Dacă nu
curățați Sterilizatorul de carte o lungă
perioadă de timp, se va acumula praf ceea ce
poate duce la incendiu sau la deteriorarea
Sterilizatorului de carte.
- Când curățați piese din aluminiu, cum ar fi
carcasa Sterilizatorului, deconectați mai întâi
de la priză apoi ștergeți cu o cârpă moale. Nu
pulverizați cu apă și nu ștergeți cu cârpă
umedă. Nu folosiți niciodată produse de
lustruire auto sau industriale, produse
abrazive, ceară, benzen sau alcool, deoarece
acestea pot deteriora produsul. Acest lucru
poate duce la incendiu, scurt circuit sau poate
deteriora produsul (deformare și coroziune).
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a
curăța produsul. În caz contrar aceasta poate
duce la scurt circuit.

Seria de sterilizatoare LIVA
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Altele
AVERTIZARE
- Doar un tehnician calificat poate dezasambla
sau modifica Sterilizatorul de carte. Pentru
diagnostic, ajustare sau reparare, contactați
vânzătorul sau centrul nostru de service.
Aceasta poate duce la incendiu sau scurt
circuit.
- Folosiți numai priză electrică cu împământare.
(Cu excepția dispozitivelor unde nu este
necesară împământarea).
- Urmăriți toate recomandările de întreținere
pentru o utilizare optimă; service numai la un
centru de service autorizat.
- Bateriile conțin mercur și, ca atare, trebuie
aruncate în conformitate cu legile locale, de
stat sau federale.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Acest
lucru poate produce vătămări personale sau
deteriorarea produsului.
ATENȚIE

- Asigurați-vă că folosiți același tip de baterie la
înlocuire. În cazul unei erori de contact, bateria
se poate scurge rapid sau telecomanda poate
să nu funcționeze corect.
- Înlăturați corect bateriile folosite. Aceasta
poate duce la explozie sau incendiu. Metoda
corectă de eliminare poate varia în funcție de
țara sau regiunea dumneavoastră.
- Nu aruncați și nu dezasamblați bateria. Din
cauza deteriorării bateriei se poate ajunge la
incendiu sau explozie.
- Depozitați bateriile departe de obiecte
metalice, cum ar fi, chei sau agrafe de birou.
Excesul de curent poate provoca o creștere
rapidă a temperaturii, ducând la incendiu sau
arsuri.
- Nu depozitați bateriile în apropierea unei surse
de căldură, cum ar fi un încălzitor. Acest lucru
poate duce la incendiu sau la deteriorarea
produsului.
- Nu depozitați bateriile la temperaturi mai mari
de 600 C sau în umiditate ridicată. Acest lucru
poate duce la explozie sau incendiu.

- Nu folosiți și nu depozitați Sterilizatorul de
carte în aer liber pentru perioade lungi de timp.

- Asigurați-vă că bateria este instalată corect.
Acest lucru previne explozia sau incendiul.

- Dacă nu folosiți Sterilizatorul de carte o
perioadă lungă de timp, aveți grijă să îl
deconectați. Praful acumulat poate duce la
incendiu sau scurt circuit, din cauza
supraîncălzirii, aprinderii sau izolării precare.

- Înlocuirea incorectă a bateriei poate provoca
incendiu.

- Folosiți numai tipul de baterie recomandat.
Bateriile sparte sau scurse pot duce la
deteriorare sau rănire.

Avertizare
Expunerea la ultraviolete este foarte
periculoasă!
Nu deschideți ușa când funcționează!

Citește o carte în siguranță
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Ⅴ. Structura Sterilizatorului de carte
Sterilizatorul de cărți EBS 301_3
1. Ecran LCD de 9.7 inch,
Ecran LCD de 9.7 inch care poate fi
folosit pentru promovarea bibliotecii
sau a celor mai recente evenimente

1

2. Ecran LCD de status de 5.1 inch
Afișează timpul rămas, starea
sterilizatorului, etc.

2
3

3. Butonul Start
Butonul cu care pornești Sterilizatorul

4

5

4. Fereastra de vizualizare
cu geam securizat
Fereastra prin care poate fi
vizualizat procesul de sterilizare
a cărților
5. Camera de sterilizare a cărților
Conține 6 lămpi ultraviolete și 3
dispozitive de fixare a cărților
6. Camera Sterilizatorului
Tablou electric principal,
suflante, filtre, etc.

6

7. Roți
Roți pentru deplasarea ușoară a
dispozitivului, cu opritor

7

SPECIFICAȚII TEHNICE
Dimensiuni: 650 x 1460 x 520mm
Greutate: în jur de 95 kg
Fereastră: Jumătate oglindă și geam
securizat
Metoda de sterilizare: lămpi ultraviolete
UV-C
Număr de lămpi: 6 buc

Număr de cărți sterilizate: 3 cărți
Produse sterilizate: Cărți
Timpul recomandat de sterilizare: 60 secunde
Consumul de energie: 210W
Putere: 230V / 50 ~ 60Hz
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Locația și perioada de înlocuire a consumabilelor

1. Lampa UV
(Cantitatea variază în funcție de model)
Este amplasată în camera de
sterilizare a cărților.
Ciclul de înlocuire: după 30.000 porniri/opriri
2. Filtrul electrostatic de praf
Se află situat pe pereții din dreapta și
din stânga (3 buc).
Ciclul de înlocuire: 1 an

3. Purificatorul de aer
Acesta este situat în partea stângă jos
a camerei Sterilizatorului.
Ciclul de înlocuire: 6 luni (poate varia
în funcție de condițiile de utilizare)

1

Citește o carte în siguranță
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Filtrul Electrostatic de praf

Purificatorul de aer

Citește o carte în siguranță
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VI. Modul de funcționare a Sterilizatorului de
carte
Instrucțiuni

Deschideți camera de
sterilizare de la mâner.

Închideți ușa camerei
de sterilizare.

Deschideți cartea și
țineți-o cu ambele
mâini.

Fixați cartea deschisă
pe dispozitiv.

Apăsați butonul START
din dreapta sus

Scoateți cărțile și
închideți ușa după
sterilizare.

※ Sterilizatorul se oprește automat atunci când în timpul sterilizării
cărților, se deschide ușa.

18

Seria de sterilizatoare LIVA

Setări sistem
1) Configurarea ecranului LCD

1. Afișarea animației
În timpul sterilizării, săgeata lămpii clipește indicând cum germenii din carte dispar unul
câte unul.
2. Afișarea timpului rămas
Numărarea fiecărei secunde din timpul de sterilizare stabilit și afișarea timpului rămas
3. Afișarea stării actuale
Se afișează starea actuală a Sterilizatorului de carte
DESCHIS – Ușa camerei de sterilizare este deschisă
ÎNCHIS – Ușa camerei de sterilizare este închisă
4. Setarea ferestrei
Este fereastra pentru setările Sterilizatorului de carte și care de obicei este dezactivată.

Citește o carte în siguranță
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2) Setări de sistem
< Ecran grafic LCD de 5.1inch
>

< Setări butoane >

1

2
5

Sunt amplasate în fața
tavanului din interiorul
camerei de sterilizare.
Constă din 5 butoane
①

MENIU

②

SELECTARE

③

SUS

④

JOS

⑤

PORNIT/OPRIT

3

4
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1) Timpul de sterilizare (SETAREA CRONOMETRULUI)

Apăsați MENIU Nr. 1 (SETAREA CRONOMETRULUI) ▶ SELECTAȚI ▶Reglați
timpul SUS sau JOS ▶ SELECTAȚI (În principiu este setată perioada la 60 de
secunde <recomandată>, dar timpul de sterilizare poate fi setat și cu câte 10 unități de
secundă, în funcție de preferință.)

2) Verificarea numărului de utilizări (NUMĂR DE
UTILIZĂRI)

Apăsați MENIU Nr. 2 (NUMĂR DE UTILIZĂRI)
(Verificarea numărului de utilizări de până acum)

Citește o carte în siguranță
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3) Verificarea timpului de utilizare (TIMP DE UTILIZARE)

Apăsați MENIU Nr. 3 (TIMP DE UTILIZARE)
(Verificarea timpului de utilizare de până acum)

4) Setarea timpului de notificare pentru înlocuirea lămpii
(SETARE ÎNLOCUIRE LAMPĂ)

Apăsați MENIU Nr. 4 (SETARE ÎNLOCUIRE LAMPĂ) ▶ SELECTAȚI ▶
Reglați timpul SUS sau JOS ▶ SELECTAȚI
* Setarea de bază este de 30000 porniri/opriri (recomandat), dar este posibilă ajustarea cu
100 de unități pe oră.
* Dacă timpul de utilizare depășește timpul setat de înlocuire a lămpii, pictograma pentru
înlocuirea lămpii din partea stângă jos, clipește.
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5) Inițializare contor timp (RESETAREA TIMPULUI)

Apăsați MENIU Nr. 5 ( RESETAREA TIMPULUI) ▶ Apăsați SELECTAȚI pentru 3 secunde
(Se resetează contorul timp de utilizare și numărul de utilizări)
(Când pictogama de înlocuire a lămpii clipește, înlocuiți lampa și resetați.)

Citește o carte în siguranță

Ecran LCD

143mm

193mm

Ecran LCD de 9.7 inch, cu informații
Se pot afișa informații despre evenimente sau reclame despre
bibliotecă

1. Format acceptat (1024*768 pixel)
AVI, MPEG, MP4, JPEG, PNG, MP3
2. Sistem de fișiere USB
FAT32
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Interpretarea butoanelor de pe telecomandă
Mut

Elimina sunetul

Intrare
externa
Pornit

Schimba in modul
intrare externa
Buton pornire-oprire a
LCD-ului de 9,7”
Şterge fişierele din
memorie
Porneşte opreşte
secvenţa de redare
Navigare in meniu

Şterge
Play/Stop
Stanga /Sus/
Jos/ Dreapta
Ieşire

Setup

Întoarcere la pasul
anterior
Avansează la pasul
următor
Mergi la meniul Setup

Calendar

Afişează data şi ora

Volum

Controlul volumului

Caută

Derulare rapidă

Sari

Sari la următorul
capitol/pistă/fişier

Selectează

※Senzorul telecomenzii se află în partea de jos a ecranului LCD.

Citește o carte în siguranță
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Cum se copiază un fișier

Faceți un folder nou numit

Copiați videourile, muzica și

“auto_copy” pe stick-ul USB

fotografiile în
folderul ”auto_copy”

completed

Conectați USB-ul la
portul USB

Copiați fișierele automat

Scoateți USB-ul după ce
apare ”Completed”

※ Sistemul de fișiere USB trebuie să fie [ FAT32 ]
※ Reporniți și redați automat, după scoaterea USB-ului
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Cum se şterge un fișier intern

O singură apăsare a butonului Ieșire

Mergeți la fișierul pe care urmează să-l
ștergeți, cu ajutorul tastelor săgeată
sus și jos

Apăsați butonul “DEL” (Șterge) de pe
telecomandă

Selectați “YES” (DA) în fereastra
pop-up, apoi apăsați
tasta ”ENTER”

Citește o carte în siguranță
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