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UV sterilizátor 
 

č.výrobku 777342 
 

Příručka 
 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Před tím, než uvedete přístroj do provozu, si 

prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Příručku si uschovejte pro případné budoucí použití.  

 

Úvod 
Na krytu průměrného mobilního telefonu se nachází více choroboplodných zárodků na centimetr čtvereční 
než na záchodovém prkénku. I když si umýváte ruce několikrát denně, mobilní telefon obvykle vůbec 
nečistíte. Výzkum ukázal, že jeden ze šesti mobilních telefonů je 18x špinavější než veřejná toaleta. Faktem 
je, že jeden ze šesti mobilních telefonů má na pouzdru stopy výkalů. Zárodky a bakterie nacházejí na 
povrchu pouzdra mobilního telefonu ideální podmínky pro jejich šíření a množení: přístroj je neustále 
udržován v teple a skladován na tmavých místech a trvale se ho dotýkáme. 
 

Technické data 
• provozní napětí: 5 V DC, 1 A 

• čisticí výkon: 1 W 

• maximální výkon: 2 W 

• vlnová délka UV: 254 nm 

• materiál: ABS + PMMA 

• tlačítko: čištění 

• indikátor dezinfekce (červená = 5 minut, zelená = 10 minut, modrá = 15 minut) 

• výstup USB: menší nebo rovno 5 V / 1 A 

• provozní teplota: 10 až 40 stupňů Celsia 

• vnější rozměry: 22 x 12,7 x 4,5 cm 

• vnitřní rozměry: 17,8 x 9,8 x 2,5 cm 

• hmotnost: 300 g  
 

Obsluha 
Krok 1: 
Zapojte nabíjecí kabel USB do USB nabíječky nebo do USB portu na vašem počítači a propojte druhý konec 
kabelu s USB portem na pravé straně sterilizátoru.  
 
Krok 2: 
Otevřete víko a vložte dovnitř všechny předměty, které chcete vyčistit (například telefon, šperk, hodinky). 
Poté opět víko zavřete. 
 
Krok 3: 
Pro zapnutí čisticího cyklusu na 5 minut, stiskněte jednou provozní tlačítko. Bliká červená LED.  
 
Krok 4: 
Pro výběr čisticího cyklusu na 10 minut, stiskněte tlačítko dvakrát. Bliká zelená LED.  
 
Krok 5: 
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Pro výběr čisticího cyklusu na 15 minut, stiskněte tlačítko třikrát. Bliká modrá LED.  
 

Poznámky 
1. Poté, co je Vámi zvolený program ukončen, rozsvítí se příslušná LED. 
2. Během čisticího cyklu můžete také otevřít víko a předměty vyjmout. 
3. Pokud otevřete během čisticího cyklu víko, přístroj i nadále funguje, dokud není cyklus čištění 

dokončen. Poté můžete spustit nový cyklus, musíte ale nejprve víko otevřít a poté zase zavřít.  
4. UV světlo uvnitř přístroje se vypne, jakmile se otevře víko.  
5. Nikdy se nekoukejte do UV světla.  

 

Cykly čištění 
• hodinky, šperky: 5 minut 

• mobilní telefony, klíče, dálkové ovládání: 10 minut 

• zubní kartáčky, příbory: 15 minut 
Poznámka: Různé časy čištění docílí rozdílných čisticích účinků. Jednoduchým předmětům stačí čas čištění 
5 minut. Předměty, které musí splňovat nejvyšší hygienické požadavky, by měly být čištěny 15 minut. Čím 
delší cyklus čištění, tím vyšší je efekt čištění.  
 

Kapacita produktu 
• vhodné pro mobilní telefony do 15 cm (6“) 

• vhodné pro hodinky, kartářky, šperky, dálkové ovladače a jiné malé předměty 
 

Rozsah dodávky 
• UV sterilizátor 

• nabíjecí USB kabel 

• příručka 
 

Likvidace starých přístrojů 
Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do 
recyklačního sběrného místa pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnutého koše na 
výrobku, v příručce nebo na obalu, Vás na to upozorňuje.  
 
 
 
 
 
 


