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Lees de instructies 
vóór 
ingebruikname 

Dit apparaat bevat 
UV-

stralingsbronnen, 
gevaarlijk voor ogen en huid 

 
 
 

 
 

Service en inspectie mogen alleen 
door de fabrikant worden uitgevoerd 

 
 
 

 

Alleen 
binnenshuis 
gebruiken 

Droog houden 

 
 
 

   
 

Conform de 
EC richtlijnen 

Aan het einde van zijn levensduur het  
toestel terugsturen naar de fabrikant 

 
 

UVC 
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1.1 GELEVERDE INHOUD 

· RAY-ONE UVC object desinfectie toestel 
· Netsnoer 
· Quickguide 
· Testrapport 

 
1.2 IN EEN OOGOPSLAG 

RAY-ONE UVC object desinfectie toestel 
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1.3 KENMERKEN EN AFMETINGEN 
 

 afmetingen (BxDxH) 
 

430mm x 430mm x 175mm 
17kg 

max gewicht van te desinfecteren object 
max afmeting van te desinfecteren object 
(BxDxH) 
maximale verticale belastbaarheid 

 
 

 
 

spanningsclassificatie 
frequentie 
stroomclassificatie 
energieverbruik 
stand-by energieverbruik 
beschermingscircuit 

 
50 Hz 

40W 
0,5W 

scherm activatie tijd 

maximale hoogte 
uitsluitend binnenshuis 

 

gebruiksomstandigheden: 
temperatuur 
relatieve vochtigheid 

transport en opslag condities: 
temperatuur 
relatieve vochtigheid 

 
 

 
 

 

overspanningscategorie 
verontreinigingscategorie 

 
 

product levensduur 
gemiddelde service interval 

min@60 cycli/werkdag 

jaar 
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2.1 INLEIDING 

 
Desinfectie is een vast onderdeel geworden van onze dagelijkse activiteiten, 
alleen gebruik van hand- en instrumenthygiëne is niet langer voldoende. 
Het wordt aanbevolen om de kenmerken van pathogenen volledig te 
begrijpen en de meest geschikte beschermende maatregelen strikt te 
implementeren om het risico op (kruis)infecties in toegepaste procedures te 
verminderen en te beheersen. 
 
Niet alle objecten zijn geschikt om te worden ontsmet door thermische 
desinfectie of sterilisatie (bijvoorbeeld in autoclaven). 
Omdat deze objecten ook tijdens het hanteren besmet kunnen raken, wordt 
gezocht naar aanvullende infectiebeheersingssystemen. 
 
Traditionele reinigingsmethoden met bleekmiddel, chemicaliën of 
desinfectiedoekjes kunnen niet altijd de letale dosis bereiken die nodig is 
om infecties grondig te elimineren. De opkomst van resistentie tegen 
biociden maakt dit probleem nog groter. 
Het kiemdodend resultaat van deze manuele desinfectie is sterk 
afhankelijk van de persoon die deze handeling uitvoert. Tijdsdruk bij hoge 
werklast heeft hier een negatieve invloed op. 

 
De RAY-ONE is een gebruiksvriendelijke, geautomatiseerde en veilige 
verbetering van de dagelijkse desinfectie handelingen in combinatie met 
bestaande procedures. De RAY-ONE biedt een bijkomende virale en 
bacteriologische reductie op oppervlakken na een eerste handmatige 
reiniging van bloed- en speekseldeeltjes. 

 
De aanpak van desinfectie met geautomatiseerde processen zonder 
de werklast te verhogen, komt ten goede aan de biologische veiligheid. 

 
De RAY-ONE maakt gebruik van duurzame UVC LED-stralingsbronnen 
waardoor het gebruik van kwik, zoals in traditionele UVC-lampen, 
vermeden wordt. Deze LED's bevinden zich in een gesloten refractieve 
behuizing waar de UVC-straling niet uit kan ontsnappen, dubbel 
beschermd met veiligheidssensoren, wat een veilig gebruik van de RAY- 
ONE garandeert. 
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2.2 UVC WAARSCHUWING 
 

De desinfectie in de RAY-ONE wordt bereikt door het gebruik van UVC 
emitterende LED's met golflengte 270nm+-10nm. 
Dergelijke UVC-straling is gevaarlijk voor huid en oog. 

 

 
De UVC uitstralende LED's in de RAY-ONE zijn gemonteerd in een volledig 
'gesloten behuizing', en zo straalt het apparaat geen UVC uit. 

 
 

2.2.1 UVC VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De volgende veiligheidsmaatregelen blijven altijd belangrijk: 
 

· Het apparaat kan enkel worden geactiveerd als de lade volledig 
gesloten is. 

· De maximale stralingsduur is beperkt tot 5 minuten. 
· Het apparaat is uitgerust met veiligheidsmaatregelen zodat alle straling 

automatisch stopt indien de lade geopend zou worden. 
Het heeft een dubbele deurschakelaar, zoals vereist door de 
veiligheidsregelgeving (‘single fault safety’). 

· De RAY-ONE is zodanig ontworpen dat de behuizing inert is én blijft 
voor elke afbraak door UVC-straling, dankzij zorgvuldige selectie van 
materialen. 

· Elk geproduceerd RAY-ONE-apparaat ondergaat een 
finale  kwaliteitscontrole, inclusief een UVC-stralings-
lekkagetest, voordat het vrijgegeven wordt voor gebruik. 

· In de zeer onwaarschijnlijke situatie dat de behuizing beschadigd zou 
raken, of dat de lade niet volledig sluit, schakel het apparaat NIET in, 
koppel het netsnoer los en neem contact op met de ZAPARAY- 
klantendienst. 

· Voer zelf geen reparaties of onderhoud uit aan het apparaat, behalve 
dan het reinigen van de buitenkant van de behuizing en de lade. 
Raadpleeg voor reinigingsrichtlijnen §5.1. 

 
 

UVC 

WARNING: 
UVC emitted inside this product. 

UVC 
Avoid eye and skin exposure to 
unshielded product. 

Follow installation instructions 
and user manual. 
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2.2.2  VERKLARING MET BETREKKING 
TOT               OZONEMISSIE 

De UVC-uitstralende LED's in dit apparaat zijn smalbandig met een 
nominale golflengte van 270nm +-10. Alleen lichtbronnen met golflengten 
kleiner dan 240nm kunnen ozonemissie veroorzaken. 
Met de RAY-ONE is er dus geen dergelijk risico. 

 
 

2.3 BEOOGD GEBRUIK 

2.3.1 INTENDED USE 

Het beoogde doel van de ZAPARAY RAY-ONE is duurzame UVC LED 
desinfectie van gereinigde,  niet-poreuze buitenoppervlakken.  
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of 
eventuele toepasselijke protocollen aanvullende desinfectiebehandelingen 
vereisen. 

 
Specifieke aandacht is nodig om ervoor te zorgen dat voorwerpen elkaar 
niet overlappen. De te desinfecteren objecten mogen tijdens het 
desinfectieproces niet in elkaars schaduw liggen of elkaar bedekken. 
De objecten moeten zo centraal mogelijk geplaatst worden. Er wordt 
aangeraden minimaal 20mm vrije ruimte te laten tussen objecten onderling 
en de zijwanden van de lade. 

 

 
 

2.3.2 BEOOGDE GEBRUIKERS 

Elke gebruiker van het apparaat moet eerst de handleiding en de 
instructies voor het veilig gebruik lezen voordat die de RAY-ONE activeert. 

 
Bij voorkeur wordt het alleen gebruikt door gebruikers die de training over 
veiligheidsmaatregelen en de werking van het apparaat hebben gekregen. 
Het gebruik door minderjarigen moet hoe dan ook worden verboden. 

 
Onder geen beding is het een gebruiker toegestaan om reparaties of 
onderhoud uit te voeren anders dan het zorgvuldig reinigen van de 
buitenoppervlakken en de lade. Voor reinigingsinstructies zie § 5. 

 
De RAY-ONE mag NIET worden gebruikt voor de her-verwerking van 
middelen voor eenmalig gebruik, noch voor sterilisatie. 
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2.3.3 OMGEVING VOOR BEOOGD GEBRUIK 

De RAY-ONE is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. 
Het is raadzaam om de RAY-ONE niet in de buurt van verwarmings- 
elementen of achter glas in direct zonlicht te plaatsen. Wanneer de 
omgevingstemperatuur boven de 40°C stijgt, onderbreekt het apparaat 
automatisch het desinfectieprogramma en is het niet mogelijk om 
opnieuw op te starten totdat de temperatuur weer onder de 40°C daalt. 

 
Om dezelfde reden wordt geadviseerd om voldoende luchtstroom rond het 
apparaat te garanderen om oververhitting te voorkomen. De RAY-ONE is 
ontwikkeld voor intensief gebruik. Bij het gebruik van het apparaat met 
snelle opeenvolgende cycli kan de temperatuur van de behuizing oplopen 
tot 10°C boven de omgevingstemperatuur. 

 
De RAY-ONE moet bij voorkeur op een tafel of kast worden geplaatst voor 
een eenvoudigere bediening van de lade en het aanraakscherm van de 
gebruiker. Het is geen vloerstaand apparaat: het is niet bedoeld om erop te 
klimmen en men mag niet in de open lade stappen. 

 
De maximale belasting boven op de RAY-ONE moet worden beperkt 
tot                   80 kg. Stapel dus niet meer dan vier RAY-ONE apparaten op elkaar. 

 
Om te voorkomen dat er klein stof in het apparaat komt dat de straling kan 
beïnvloeden, wordt aanbevolen de RAY-ONE niet in de buurt van printers 
(tonerstof) of ventilatoren te plaatsen. 

 
De RAY-ONE dient onder de volgende omgevingsomstandigheden 
gebruikt te worden: 
· Temperatuur: +5°C tot +40°C 
· Relatieve vochtigheid: 20%-90% (niet condenserend) 



2. ALGEMEEN 

11 

 

 

 
 

2.4 PERFORMANTIECLAIM 

De RAY-ONE is bedoeld om micro-organismen te verminderen met behulp 
van ‘Ultra Violet Germicidal Radiation’ gegenereerd door UVC LED- 
stralingsbronnen. 

 
De RAY-ONE is ontworpen voor de volgende aanwendingen: 
· Geautomatiseerde consistentie in objectdesinfectie 
· Desinfectie van thermisch labiele materialen zoals plastics. 
· Desinfectie van niet chemisch reinigbare materialen. 

2.4.1 VIRALE PERFORMANTIE 

De volgende virale reducties worden geclaimd: 
Laboratoriumresultaten van het biosafety level 3 Virologie laboratorium 
aan de  Universiteit Gent, België. 
Tests uitgevoerd op 21 augustus 2020, 28 januari 2021 en 8 februari 2021. 

 
Test results reported on Jan 29th 2021 and Feb 8th 2021 
- 150ul porcine respiratoir coronavirus 

(PRCV 91V44 surrogate for SARS-CoV-2).- Titre of 10 exp 8,5TCID50/ml. 
- After radiation collection of drops and titred on ST cells. 10 fold 
- Sample dillution and applied in fourfold on ST cells in a 96-well 

plate (50ul/well). 
- CPE was followed during 4 days. 
- Titre measured with Reed & Muench method. 

 
 

TEST TIME RESULT RAY-ONE TIME RESULT REDUCTION 
February 8th 2021  (10exp)  

1. 6-well control sample 300 sec no UVC 8,0 0 
2. RAY-ONE - center position 5 sec UVC 5,6 2,4log10 (=99%) 

3. RAY-ONE - center position 10 sec UVC 2,8 5,2log10 (=99,999%) 

4. RAY-ONE - center position 15 sec UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 

TEST TIME RESULT RAY-ONE TIME RESULT REDUCTION 
January 28th 2021  (10exp)  

1. 6-well control sample 300 sec no UVC 8,0 0 
2. RAY-ONE - center position 30 sec UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 

3. RAY-ONE - lateral position 30 sec UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 

4. RAY-ONE - front position 30 sec UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 

5. RAY-ONE - special reusable bag in 
center position 

30 sec UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 
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2.5 WAARSCHUWINGEN 

De RAY-ONE mag niet worden gebruikt in volgende gevallen: 
· Oneigenlijk gebruik 
· Het apparaat is beschadigd 
· De glasplaat in de lade is gebroken 
· De te desinfecteren voorwerpen zijn niet vooraf gereinigd, ontdaan van 

bvb bloed en speeksel 
· Er zijn vreemde voorwerpen of vervuiling aanwezig in de 

desinfecteerkamer. 
· De te desinfecteren voorwerpen zijn organische stoffen, 

textieloppervlakken of holle buizen 
 

De RAY-ONE is niet geschikt om kinderen of dieren te desinfecteren, zeker 
geen cavia’s. 

 
De RAY-ONE maakt gebruik van UVC LED's met monochromatische 
straling op ~270nm. Het is veilig voor de meeste kunststoffen en UVA / 
UVB-uithardingsproducten, omdat de meeste foto-initiatoren niet 
reageren op golflengten in het UVC bereik. 

 
UVC LED-straling zal de UV-lijm die in elektronica wordt gebruikt niet over- 
uitharden (over-cure): door de monochromatische smalbandige straling is 
er minder risico dat kunststoffen broos worden of uit elkaar vallen zoals bij 
conventionele UVC-ontladingslampen of bij UV-licht buitenshuis. 

 
Er zijn weinig studies gepubliceerd over het schadelijke effect van 
langdurige monochromatische UVC-straling op kunststoffen. Afhankelijk 
van de aard van de kunsstof, kunnen vanaf  +-1000 desinfectiecycli 
materialen zoals polymeren enige verkleuring beginnen te vertonen. 

 
Het wordt aanbevolen om de UVC-compatibiliteit te controleren met de 
richtlijnen van de fabrikanten van uw toestellen. 
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3.1 HET TOESTEL OPTILLEN 

Het toestel is zwaar (17 kg) en dus misschien wilt u hulp bij het tillen en dragen. 
 

Draag het apparaat door het aan de onderkant op te tillen; draag het niet 
door het aan de ladegreep vast te houden, of door de lade te openen en uw 
handen er in te steken. 

 

 
WAARSCHUWING: 
Let op de lade tijdens het optillen en dragen van het apparaat: deze zou 
kunnen openschuiven. 
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3.2 HET TOESTEL INSTALLEREN 

Het apparaat wordt gebruiksklaar geleverd. Het wordt geleverd met een 
geaarde stekker, een IEC-connector en een netsnoer (250V AC, 10A). 

 
Als het apparaat voor een langere tijd in een koude omgeving is 
opgeslagen, moet u het even laten conditioneren voordat u het inschakelt. 
Schakel het NIET in als u condens in het apparaat zou opmerken, maar 
wacht tot het is verdampt. Door de lade open te laten, wordt dit proces 
versneld. 

 
Plaats het apparaat op een stevige, droge, vlakke ondergrond en steek het 
netsnoer in een standaard stopcontact. 

 
Controleer of de lade soepel kan worden geopend en gesloten. De lade is 
alleen volledig gesloten als er geen opening is tussen de voorkant van de 
lade en de behuizing. Enige weerstand die u opmerkt aan het begin van 
het openen en het einde van het sluiten is Een veiligheidsmaatregelen om 
te voorkomen dat het per ongeluk open zou schuiven. 

 

 

WAARSCHUWING: 
Plaats geen voorwerpen in de directe buurt van of in contact met de 
behuizing van het apparaat om vrije luchtstroom mogelijk te maken. 
Het belemmeren van de luchtstroom kan oververhitting veroorzaken. 
Het maximale totale gewicht van items die in één keer worden 
gedesinfecteerd, is 4 kg. 
De glasplaat kan beschadigd raken door zwaardere belastingen of als 
voorwerpen met scherpe randen/hoeken op het glasoppervlak vallen. 

 
WAARSCHUWING: 
In het geval dat u losse of ontbrekende onderdelen zou opmerken of 
andere schade aan het toestel waarneemt, of als de voorkant van de 
lade vervormd is en niet volledig sluit, schakel het  toestel dan niet 
in. 
Neem contact op met ZAPARAY op +32 9 251 13 23 of 
welcome@ZAPARAY.com 
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3.3 EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT 

Verwijder voor het eerste gebruik het plastic beschermdeksel op het 
controlepaneel. 

 
Zorg ervoor dat de lade leeg en gesloten is. 

 
 

Verbindt het bijgeleverde netsnoer aan de achterzijde van het toestel en 
steek de stekker in het stopcontact. 

 
Het apparaat wordt bediend met het controlepaneel aan de voorzijde van 
het toestel. Zie §4. voor meer details. 

 
De hoofdschakelaar bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Het 
apparaat geeft automatisch het hoofdmenu weer wanneer het is 
ingeschakeld. Het duurt slechts een paar seconden voordat het apparaat 
klaar is voor gebruik. Tijdens deze opstartfase zal het randlampje een paar keer 
knipperen. 

 

 
Tijdens de stralingscycli kan een bepaalde geur worden waargenomen; 
deze geur is niet giftig, het is het resultaat van UVC-straling op 
organische materialen die mogelijks aanwezig zijn in de 
desinfectiekamer, zoals vingerafdrukken of kleine hoeveelheden stof. 
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ONE 
 

 

 
 

4.1 CONTROLEPANEEL 
 

Het controlepaneel bestaat uit 3 onderdelen: 
 

· een centraal scherm 
· 4 aanraakgevoelige zones 
· gekleurde randverlichting 

 
1 

 
 
 
 
 

1 1 
 
 

2 3 
 
 

1 
 

1. aanraakgevoelige zones 
2. scherm 
3. randverlichting 

 
 

4.1.1 AANRAAKGEVOELIGE ZONES 

Er zijn vier zones waarvan enkel de bovenste gebruikt wordt. In de 5 
seconden na het sluiten van de lade kan de startknop geactiveerd worden. 
Om de startknop na deze 5 seconden opnieuw te activeren, opent en sluit 
u de lade. 

 

4.1.2 SCHERM 

Het scherm geeft visuele informatie over de status van het apparaat. 
Het scherm zelf is geen touchscreen. 

 

4.1.3 RANDVERLICHTING 

De randverlichting is een secundaire visuele informatieverstrekker. Ze 
verandert van kleur afhankelijk van de status van de RAY-ONE. 
Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de kleurentabel voor 
randverlichting (zie §6.1) 
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4.1.4 SCREENSAVER 
Indien de lade gesloten is en er geen cyclus actief is zal het toestel na  
120 seconden in screensavermodus gaan. Hierbij gaat het scherm uit 
maar blijft de randverlichting aan. 
Het volstaat om de lade te openen om het scherm terug te activeren. 
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DISINFECTION 

PART 1/2 

(UN)LOAD OBJECTS 
& CLOSE DRAWER 

(UN)LOAD OBJECTS 

& CLOSE DRAWER 

(UN)LOAD OBJECTS 

& CLOSE DRAWER 

S T A R T  

 
 
 

4.2 GEBRUIKSCYCLUS 
 
 

0. INACTIEVE MODUS 

1. OPEN DE LADE 

 
2. LAAD OBJECTEN 

3. SLUIT DE LADE 

 
4. LADE GESLOTEN 

5. DRUK BINNEN 5 SEC OP START 

 
6. DESINFECTIE BEZIG 

7. DESINFECTIE KLAAR 

 
8. VERWIJDER OBJECTEN
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4.3 GEBRUIK VAN HET TOESTEL 
 

 
Wanneer de stroom is ingeschakeld, geeft het scherm automatisch het 
hoofdmenu weer, met ZAPARAY en de productnaam RAY-ONE. 

 
Vooraleer u een desinfectiecyclus met de RAY-ONE start, moet u alle 
zichtbare vervuiling (bijv. speeksel, bloed, vuil, ...) van de oppervlakken van  uw 
object verwijderen. 

 
 

 
 

Om een desinfectiecyclus te starten, opent u de lade en legt u uw 
object(en) er in; de randverlichting van het controlepaneel knippert 
lichtblauw zolang de lade open is. 

 
 
 
 
 

 
Voor een optimale desinfectie plaatst u het oppervlak dat 
hoogstwaarschijnlijk het meest microbiologisch verontreinigd is, naar 
beneden op het glas van de lade. 

 
Hou er rekening mee dat de desinfectie wordt uitgevoerd door middel 
van UVC-straling: hoe directer de straling, hoe efficiënter. 

 
Dit betekent ook dat alleen niet-holle objecten en objecten met niet- 
poreuze oppervlakken efficiënt kunnen worden gedesinfecteerd door 
middel van de RAY-ONE: binnenzijden van (holle) objecten worden 
onvoldoende bestraald omdat UVC-straling altijd een directe zichtlijn 
volgt. 

 
Plaats uw object(en) zo in de lade dat er geen 'schaduw' is; 
de verschillende delen van het object mogen elkaar niet raken of 
bedekken. 
Plaats bijvoorbeeld een stethoscoop zodanig dat onderdelen elkaar niet 
raken en rol de manchet van een bloeddrukmeter uit. 

 
Na het sluiten van de lade, is er slechts een beperkte tijd om een 
startcommando te geven; dit om te voorkomen dat in de tussentijd 
onbewust andere objecten in de lade zouden geplaatst zijn. 
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Na het sluiten van de lade wordt het menu 'START' gedurende 5 seconden 
zichtbaar en blijft de randverlichting continu groen. 

 
 
 
 
 

Om de bestralingscyclus te starten druk je op de aanraakgevoelige zone 
boven 'START'. 

 
Als u de startknop niet tijdig activeerde, open en sluit de lade dan opnieuw. 
Het startmenu verschijnt opnieuw gedurende 5 seconden. 

 
 
 

Wanneer de straling correct geactiveerd werd, zal de randverlichting paars 
knipperen gedurende de hele bestralingscyclus. 

 
 
 
 
 

 

Als het programma klaar is, stopt de bestraling automatisch en wordt de 
randverlichting terug groen. 
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4.4 (ON)VOLLEDIGE CYCLUS 

Een cyclus is pas volledig uitgevoerd als het display de boodschap 
„DISINFECTION SUCCESSFUL REMOVE OBJECTS“ weergeeft. 

 
 
 
 
 

Als u na de cyclus van 5 minuten niet de verwachte boodschap 
„SUCCESSFUL“ ziet, maar in plaats daarvan „(UN)LOAD OBJECTS & CLOSE 
DRAWER“, dan is de cyclus vroegtijdig onderbroken. 
Dit kan bvb. gebeuren als de schuif is geopend tijdens de cyclus. 

 
 
 
 

Als u na de cyclus van 5 minuten niet de verwachte boodschap 
„SUCCESSFUL“ ziet, maar in plaats daarvan het ZAPARAY-logo, dan is de cyclus 
vroegtijdig onderbroken. 
Dit kan bvb. gebeuren als de stroom zou  uitgevallen zijn tijdens de cyclus. 

 
 
 
 
 

 
Bij een onvolledige cyclus is het steeds noodzakelijk om de volledige 
procedure te herhalen! 
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4.5 GEBRUIK VAN DE UV-SEE-THROUGH ZAKKEN 

Met de UV-SEE-THROUGH stralingszakken kun je ervoor zorgen dat de 
objecten die je desinfecteert zuiver blijven als je ze uit de lade van de 
RAY-ONE haalt. 

 
Let er bij gebruik van deze UV-SEE-THROUGH zakken op dat deze niet over 
het te desinfecteren object worden gevouwen: een enkelvoudige laag van 
het specifieke plastic heeft geen invloed op de stralingsdosis binnen in de 
zak, maar een dubbele laag plastic vermindert de efficiëntie van de 
desinfectie. 

 
Wees om dezelfde reden aandachtig als u meerdere zakken met 
objecten  in de lade plaatst voor gelijktijdige desinfectie: zorg ervoor dat 
noch de voorwerpen, noch de plastic zakken elkaar bedekken. 

 
De UV-SEE-THROUGH zakken zijn na straling herbruikbaar en moeten 
alleen worden vervangen als er beschadigingen zouden zijn. 

 

 
WAARSCHUWING: 
Gebruik alleen de meegeleverde ZAPARAY UV-SEE-THROUGH zakken; 
de UVC- doorlatendheid van deze specifieke zakken werd 
gecontroleerd in laboratoriumtesten. Andere zakken zijn niet gekeurd 
en blokkeren mogelijks de UVC-straling, waardoor er geen enkele 
garantie is dat uw objecten voldoende gedesinfecteerd zijn. 
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4.6 GEBRUIK VAN DE RAY-PROOFER 

De RAY-proofer is een UVC reactief strookje aan de binnenzijde van het 
toestel dat gedurende 10 seconden na de bestraling weergeeft of er een 
dosis is toegediend. 
Deze indicatie is enkel om aan te duiden dat er een bestraling is geweest. 
Deze geeft geen hoeveelheid aan. De RAY-proofer regenereert zichzelf en is 
dus herbruikbaar. Contacteer ZAPARAY indien de RAY-proofer niet meer zou 
reageren, de werkzaamheid neemt na enkele maanden af, vervanging 
maakt deel uit van het jaarlijks onderhoud. 
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4.7 CORRECT GEBRUIK 

Dit UVC object-desinfectie-toestel mag alleen worden gebruikt voor het in 
deze handleiding aangegeven doel (zie §2.3). Alle andere toepassingen van 
of wijzigingen aan het apparaat voor een ander doel zijn verboden om 
gevaar en schade te voorkomen. 

 
RAY-ONE kan gebruikt worden voor desinfectie van allerhande harde, niet-
poreuze buitenoppervlakken (glas, kunststoffen, metaal) van vaste 
voorwerpen, zoals elektronische apparaten, tablets, brillen, microfoons, 
headsets, … 

 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan 
eigendommen of personen veroorzaakt door het gebruik van het apparaat. 
Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. 

 
Vermijd het openen van de lade terwijl het desinfectieprogramma wordt 
uitgevoerd. Als de lade wordt geopend terwijl het programma nog loopt, 
wordt het programma beëindigd. In dat geval wordt de vereiste dosis voor 
optimale desinfectie niet gegeven; een herstart van de cyclus is 
noodzakelijk. 

 
Het is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker om de 
stralingscyclus volledig te doorlopen. ZAPARAY's kiemdodende claims zijn 
alleen geldig indien de volledige stralingscyclus werd uitgevoerd. 

 

 

Zorg ervoor dat u de lade goed sluit, de randverlichting moet groen  
branden en 'START' moet op het scherm leesbaar zijn om de 
desinfectiecyclus te starten. 

 
Het apparaat kan na de stralingscyclus een geur afgeven. Deze geur is het 
resultaat van de UVGI (UltraViolet Germicidal Irradiation) op organische 
stoffen zoals vingerafdrukken en andere kleine deeltjes, zoals stof, die in de 
lade achterblijven. 

 
WAARSCHUWING: 
Wees voorzichtig bij het sluiten van de lade zodat geen vingers tussen 
de lade en de voorzijde van het apparaat klem komen te zitten. 
Gebruik slechts één hand bij het sluiten van de lade. 
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4.8 SCHADE VOORKOMEN 

De elektrische veiligheid van dit apparaat is alleen gegarandeerd wanneer 
het is aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. 
Aarding is absoluut noodzakelijk voor de veilige werking van het apparaat. 
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien bij twijfel over de specificatie 
van uw stopcontacten. De spanningsklasse is 230VAC; het aansluiten van de 
RAY-ONE op een 380VAC-lijn zal leiden tot permanente schade. 

 
Plaats het UVC-toestel niet in een ruimte waar explosieve stoffen of 
zuurstofverrijkte gassen worden opgeslagen of waar het kan worden 
blootgesteld aan bevriezing. 

 
Probeer geen vloeistoffen te desinfecteren, omdat het recipiënt 
hoogstwaarschijnlijk niet-UVC-doorlaatbaar is. Raadpleeg ZAPARAY voor 
advies over UVC-doorlaatbare materialen en objecten. 

 
Giet geen vloeistoffen in de lade. 

 
Een beschadigd apparaat kan een veiligheidsrisico vormen. Als het 
apparaat beschadigd is, neem dan contact op met de klantendienst van 
ZAPARAY. Inspectie, onderhoud en herstel van het apparaat mogen alleen 
door ZAPARAY worden uitgevoerd. Ongeautoriseerde reparaties kunnen 
gevaar opleveren voor de gebruiker. Onze contactgegevens vindt u op de 
laatste pagina van deze handleiding. 

 
 

4.9 STORINGEN EN SERVICE 

In geval van storing, schakelt u het apparaat uit en opnieuw aan met 
behulp van de aan/uit-schakelaar op de achterzijde van het toestel. Als 
de storing aanhoudt, neem dan contact op met ZAPARAY. 

 
Gebruik geen chemicaliën, sprays of water om het apparaat schoon te 
maken. Veeg het apparaat indien nodig af met een vochtige doek. Zie 
verder onder §5. 

 
Opmerking: De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het 
gebruik van het apparaat. 
Het servicecontract van ZAPARAY verlengt de standaard garantie van 
24 maanden tot 60 maanden en wordt sterk aanbevolen. 
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5.1 REINIGING 

Voordat u een reiniging uitvoert, moet u ervoor zorgen dat: 
· het apparaat wordt uitgeschakeld door middel van de aan/uit- 

schakelaar aan de achterzijde van het apparaat 
· het netsnoer aan de achterzijde van de RAY-ONE is losgekoppeld 

 
De buitenoppervlakken van de RAY-ONE kunnen gereinigd worden met 
een vochtige doek en/of antiseptische doekjes. Gebruik geen agressieve 
schoonmaakmiddelen zoals bleekmiddel,  aceton of zuren. 

 
Om de binnenkant van de lade schoon te maken, gebruikt u een vochtige 
doek (niet nat!) om over het glas en de zij-reflectoren van de lade te gaan. 

 
Hou na het reinigen de lade van de RAY-ONE minstens 1 minuut open om te 
ontluchten voordat u nieuwe voorwerpen laadt. 

 

 

5.2 CONTROLEPANEEL REINIGINGSMODUS 

Als u langer dan 5 seconden op de diagonaal links- of rechtsboven het 
controlepaneel drukt, wordt de reinigingsmodus van het controlepaneel 
geactiveerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gedurende 15 seconden knippert de randverlichting wit en wordt een 
pictogram van een reinigingsproduct weergegeven op het scherm. Terwijl 
deze modus actief is kan het controlepaneel gereinigd worden en zal dat 
niet tot een activering van andere programmafuncties kunnen leiden. 
Als er een stralingscyclus actief is, zal dit programma verder lopen zonder enig 
effect van deze reinigingsmodus. 

 
Gebruik geen spuitbussen of aerosolen als reinigings- of 
ontsmettingsmiddel in de lade of in de buurt van de lade, het 
controlepaneel of bij de netaansluiting. 
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5.3 TRANSPORT 
 

Voordat u de RAY-ONE verplaatst, moet u ervoor zorgen dat 
· de lade leeg is en volledig gesloten 
· het apparaat uitgeschakeld werd door middel van de 

aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het apparaat 
· het netsnoer aan de achterkant van de RAY-ONE is losgekoppeld 

Til de RAY-ONE nooit op aan de ladegreep. Til altijd van onderaan. 

 
 

 

5.4 RECYCLAGE 

 
Dit apparaat voldoet aan de Europese regelgeving met betrekking tot het 
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) / Waste of 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE): 
Aan het einde van zijn levensduur mag de RAY-ONE niet als huishoudelijk 
afval worden behandeld, maar moet hij terugkeren naar ZAPARAY voor 
verdere ontmanteling en recycling. 

 
Neem contact op met ZAPARAY voor meer informatie. 

 
WAARSCHUWING: 
Vergewis u ervan dat alle voorwerpen uit de lade zijn verwijderd 
alvorens de RAY-ONE te verplaatsen! 
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6.1 KLEURCODES EN GERELATEERDE FOUTMODI 
 

 

LICHTBLAUW 
(knipperend) 

 
 
 

ROOD (continu) 
 
 
 
 
 
 
 

PAARS (knipperend) 
 
 

GROEN (continu) 
 
 
 
 

WIT (cyclisch) 

De lade is open; de bestraling kan niet worden gestart 
of werd onderbroken als gevolg van het openen van 
de lade tijdens een desinfectiecyclus. 
Er is GEEN UVC-straling aanwezig. 

 
De omgevingstemperatuur is te hoog (geworden): 
het desinfectieproces (indien actief) werd 
onderbroken. 
Het apparaat moet afkoelen voordat een nieuwe 
cyclus kan gestart worden. 
De randverlichting blijft rood branden totdat het 
toestel een reset (stroom uit/aan) heeft gekregen. Dit 
om aan te geven dat er een fout is geweest. 

 
Desinfectiecyclus is lopende. 
UVC-straling is aanwezig in het apparaat. 

 
U hebt net de lade gesloten en de desinfectiecyclus 
kan binnen de 5 seconden gestart worden. 
Na deze 5 seconden gaat het toestel in ruststand; 
het ZAPARAY-logo is zichtbaar. 

 
De reinigingsmodus van het controlepaneel is 
geactiveerd. Het apparaat keert na 15 seconden 
terug naar de vorige toestand. 

RANDVERLICHTING BESCHRIJVING 
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6.2 ONBESCHREVEN FOUTEN 

In het geval dat het controlepaneel anders zou werken dan in de hiervoor 
beschreven modi, dan kan men de volgende stappen uitvoeren om de 
goede werking te herstellen: 

 
 

1. Open en sluit de lade en test of het toestel goed functioneert. 
 

2. Schakel de stroom uit en schakel deze weer in door middel van de 
aan/uit-schakelaar aan de achterzijde van het toestel. 
Opmerking: het desinfectieprogramma werd mogelijk 
onderbroken en moet opnieuw gestart worden. Tijdens de eerste 
30 seconden na het opstarten van het apparaat kan de 
randverlichting een paar keer rood knipperen, dit is een teken dat 
de processor opnieuw opstart. 

 
3. Als bovenstaande niet helpt, gebruik een ander stopcontact om 

het apparaat aan te sluiten: storingen in de stroomcircuits van de 
ruimte kunnen leiden tot storingen in het display. Ook in dit geval 
moet het desinfectieprogramma opnieuw worden gestart. 

 
4. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de 

ZAPARAY-klantendienst. 
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7.1 GEBRUIKTE SYMBOLEN 
 
 
 

Lees de instructies voor installatie 
 
 

UVC-stralingsbronnen 

2 
 
 

2, 7 

 
 
 

Herstellingen / Service / Probleemoplossingen 2, 24, 28 
 
 
 

Alleen binnenshuis gebruiken 2, 10, 23 
 
 

Droog houden 2 

Conform de EC richtlijnen 2 

WEEE regelgeving 2, 26 

UVC waarschuwingslabel 7 

Niet geschikt om kinderen of dieren te desinfecteren 12 
 
 

Waarschuwing 
 
 

Niet overlappen 
 
 

Productlabel 

 
 

13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26 
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UVC 

 

 
 

 

 
 

 



7. SPECIFICATIES 

31 

 

 

 
 

7.2 WAARBORG 

Het product heeft een standaardgarantie van 24 maanden die defecten in 
materialen en fabrikage dekt. Neem in geval van problemen contact op 
met ZAPARAY. 

 
Deze garantie kan worden verlengd tot 60 maanden door u aan te melden 
voor het servicecontract op de datum van aankoop. Dit servicecontract 
omvat een jaarlijkse controle en interne reiniging van het toestel. 

 
De garantie dekt geen normale slijtage, noch schade of storing veroorzaakt 
door ondeskundig gebruik. Het product mag door niemand anders dan de 
fabrikant worden geopend of hersteld. 

 
De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gebruikt in 
overeenstemming met de instructies in deze handleiding. ZAPARAY is in 
geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt 
door het product. 

 
Als u vragen heeft over het apparaat, aarzel dan niet contact met ons op te 
nemen. 

 

7.3 ROHS 

De fabrikant verklaart dat alle materialen en/of componenten die bij de 
vervaardiging van alle producten worden gebruikt, in 
overeenstemming zijn met de EU-richtlijn 2011/65/EU (zoals gewijzigd bij 
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2015/863 VAN DE COMMISSIE van 31 maart 
2015) voor 
beperkingen van gevaarlijke stoffen (RoHS) vanaf de aangegeven data. 
Deze verklaring is gebaseerd op informatie verstrekt door de leveranciers 
van eLEDricity bv en is naar beste weten juist. 
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7.4 REACH 

Sinds 2007 heeft de REACH-verordening betrekking op de registratie, 
evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen, met als doel de 
bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren 
door een betere en eerdere identificatie van bepaalde chemische stoffen. 

 
ZAPARAY steunt de doelstelling van REACH om het systeem voor de 
regulering van chemische stoffen van de Europese Unie verder te 
verbeteren en de volksgezondheid en veiligheid te bevorderen en het 
milieu te beschermen. 

 
ZAPARAY is een leverancier van "artikelen" zoals gedefinieerd in REACH. 
De grondstoffen in ZAPARAY-producten zijn niet bedoeld om te worden 
vrijgegeven onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. 

 
ZAPARAY heeft al haar leveranciers gevraagd om informatie te verstrekken 
over de chemicaliën in hun producten en onderdelen. Dit heeft ons in staat 
gesteld om onze klanten betrouwbare informatie te verstrekken over zeer 
zorgwekkende stoffen, zoals vereist door artikel 33 van REACH. 

 
ZAPARAY streeft naar ‘best practices’ voor milieuconformiteit. 
ZAPARAY moedigt haar leveranciers ook aan om volledige materiële 
verklaringen van hun artikelen te verstrekken met als doel alle 
inspanningen voor gegevensonderhoud te minimaliseren. Deze 
gegevens worden momenteel gebruikt om de milieuprestaties van onze 
producten te verbeteren en te anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. 

 
ZAPARAY REACH-verklaring met betrekking tot stoffen in voorwerpen: 

 
Raadpleeg https://www.zaparay.com/regulations voor alle SVHC's die in onze 
artikelen aanwezig kunnen zijn. Voor artikelen waarvan de stoffen meer dan 
0,1% w/w bedragen, heeft ZAPARAY haar klanten reeds informatie verstrekt. 

 
ZAPARAY werkt samen met haar leveranciers om alle aanwezige SVHC in 
een concentratie >0,1% op homogeen niveau uit te faseren uit haar producten 
wereldwijd (voor het geval er geschikte en betrouwbare alternatieve 
oplossingen beschikbaar zijn). 
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7.5 CE CERTIFICATIE EN 61010-1 
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7.6 EMC CERTIFICATIE EN 61000-6 
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ZAPARAY is een geregistreerd handelsmerk van eLEDricity bv. 
 

In dit document verwijst 'de fabrikant' naar eLEDricity bv geregistreerd als 
BE0599.931.142 

 
De RAY-ONE wordt geproduceerd in België. 

 
Technische bestanden worden opgeslagen in het hoofdkantoor van het 
bedrijf: 
Brielmolenstraat 51 
9160 LOKEREN 
 BELGIUM 

 
welcome@zaparay.com 
+32 9 251 13 23 
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