Návod na použitie
UVC LED sterelizátor
Použitie
Napájanie: Prosím pripojte zariadenie prostredníctvom USB kábla. Po pripojení , indikátor sa rozsvieti na oranžovo.
Používanie zariadenia: Otvorte zariadenie a vložte predmet dezinfekcie do zariadenia. Zariadenie následne zatvorte a po
stlačení tlačidla indikátora sa sterilizácia spustí automaticky. Indikátor v priebehu dezinfekcie svieti na modro. Čas sterilizácie je 5
min. Po ukončení sterilizácie sa opäť rozsvieti indikátor na oranžovo.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: ak sa počas procesu dezinfekcie uv box otvorí, indikátor procesu dezinfekcie sa rozsvieti na
oranžovo a sterilizácia sa automaticky vypne. Po opätovnom zatvorení zariadenia a stlačení tlačidla pre sterilizáciu sa indikátor
rozosvieti na modro a sa sterilizácia spustí odznova. DÔLEŽITÉ: nedezinfikujte tekutiny!!!
Aromoterapia: otvor vo vnůtornej časti zariadenia umožňuje používateľovi pridať jeho preferovaný parfém alebo esenciálny olej
podľa potreby.
Využitie: chirurgické rúška pre opätovné použitie, mobilné telefóny do veľkosti 7 palca /17,78 cm/, hodinky, šperky, zubné kefky,
kozmetika, bluetooth zariadenia, drobné náradie, atď.
Špecifikácia:
Príkon: 5V 1000ma
Napájanie zariadenia: micro USB port
LED vlnová dĺžka: 254nm
UV žiarovka: 2W x 2
LED životnosť: 20000hod.
Vnútorné rozmery: d:200 š:100 v:22
Zariadenie rozmery: d:210 š:116 v:41
Materiál: ABS
Hmotnosť: 264g
Dôležité bezpečnostné pokyny:
 . Nikdy sa za prevádzky nepozerajte priamo do UV boxu. Hrozí vážne poškodenie zraku.
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2. Po použití UV box vždy vypnite a držte ho mimo dosahu detí a ostatných členov rodiny.
3. Vyhnite sa kontaktu výrobku s vodou.
4. Výrobok nepoužívajte na mokrých miestach.
5. Vyhnite sa kontaktu výrobku s ohňom, vlhkom a držte ho mimo dosahu detí.
6. Počas prevádzky výrobok ničím nezakrývajte.
7. Nenechávajte výrobok v kúpeľni.
8. Nepokladajte výrobok do blízkosti vody, mohlo by dôjsť ku skratu.
9. Prívodný kábel držte mimo dosahu tepla a tepelných zdrojov. 11. Pri uskladnení neomotávajte prívodný kábel okolo výrobku,
mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
12. Ak je prívodný kábel poškodený, výrobok nepoužívajte.
Ochrana životného prostredia:
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by
oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na
určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Záruka
Záruka sa nevzťahuje - na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho používania - na servisné zásahy
súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...) - na závady
spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.) - na mechanické
poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod. - na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením,
použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod. U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne
zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ. Dodávateľ si
vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť
od skutočnosti v závislosti od modelu.

