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Pæreskift 
Betjeningsvejledning 

 

Udskiftning af pære  

Pæren bør skiftes efter 10.000 timers drift eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering. 

• Sluk anlægget. Udskiftning af pæren kan foregå uden afmontering af anlægget. 
• Løsen kabelforskrueninger i toppen af anlægget og træk pæren ud. Pas på pæren kan være varm! 
• Træk pæren af stikket og påsæt den nye pære. Undgå at berøre pæren med bare hænder.  
• Puds evt. pæren med spritbaseret middel efterfølgende.  
• Påmonter pæren igen som den blev afmonteret. Husk at stramme kabelforskruning grundigt efter montering. 
• Se billedbeskrivelse nedenfor. Eller se video af pæreskift på YouTube ved at følge dette link: 

https://natdis.dk/kontakt/vejledninger-og-datablade/ 
 

  

 
 

Rengøring og vedligehold 

Belægninger på kvartsrøret skal fjernes mindst en gang pr. år. 

Fremgangsmåde: Sluk lampen og afmontér evt. anlægget. Brug rene handsker ved berøring af kvartsrøret og 
afslut med aftørring med spritbaseret rengøringsmiddel. 

Som udgangspunkt kan anvendes alle slags rengøringmidler med lav pH. Anvend ikke slibende midler og 
redskaber til rengøring.  

Hvis nødvendigt kan kvartsrøret afmonteres den rustfrie top ved at trække forsigtigt i røret, for rengøring 
indvendigt. 

Bemærk:  

UV-lys er farligt for både hud og øjne. Kortvarig 
belysning med UV-lyset giver kraftige forbrændinger af 
huden og øjenskader.  

UV-lampen må først tændes når systemet er færdig 
installeret.  
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Bortskaffelse/ skrotning 
Vi anbefaler, at alle komponenterne bortskaffes på en passende måde ved udløb af deres levetid. UV-
lamperne indeholder kviksølv (Hg), som er nødvendig for at lamperne kan fungere korrekt og udsende UVC 
lys. 

Derfor skal disse lamper behandles som særligt affald og bortskaffes i overensstemmelse med gældende 
regler. 

Produkterne er underlagt Direktiv 2008/98/EC + tillæg EU/2018/851 og Direktiv 2019/19/EU (WEEE)  

Udstyret afmonteres og sorteres i kategorier, som krævet i gældende miljøkrav.  

Når udstyret er udtjent, skal alle komponenterne sorteres og indleveres på en godkendt genbrugsplads, eller 
bortskaffes af et godkendt genbrugsfirma.  

Produktet må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Benyt de lokale WEEE-
indsamlingssteder til bortskaffelse af elektriske og elektroniske komponenter, og sørg for at alle relevante 
bestemmelser overholdes.   

 
Systemer består typisk af følgende dele og skal sorteres efter dette: 
 

• Jern. 
• Aluminium 
• Plast. (hård og blød) 
• Gummi 
• Elektriske komponenter 
• Elektronik 
• Kobber 
• Andre metaller  

 

Fremgangsmåde ved knusning af pære med indhold af kviksølv 
1. Evakuer personer og dyr fra rummet 
2. Ventiler rummet i mindst 15 minutter, før du starter oprydningen 
3. Brug personlige værnemidler som handsker og sikkerhedsbriller 
4. Saml de ødelagte stykker op med to stykker pap 
5. Brug evt. tape/klæbemiddel til at samle evt. resterede stumper/stykker op med 
6. Rengør området efter opsamling af snavs med fugtig klud eller håndklæde for at fjerne resterende partikler 
7. Saml alle stykker og snavs i en tæt beholder og bortskaf som særligt affald (genbrugsplads) 
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