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PODRĘCZNY STERYLIZATOR UV QUICKCLEAN BOX
model: UV-OL-004

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowny kliencie,  
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne 
zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. 
Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!  
 
Wykaz elementów:  
1. korpus pudełka
2. uchylna pokrywa obszaru dezynfekcji
3. gniazdo zasilania (wejście) – mikro USB
4. gniazdo zasilania (wyjście) – USB typ A
5. przycisk „Sterilize” – uruchamianie sterylizacji
6. przycisk „Incense” – uruchamianie procesu aromaterapii
7. lampka LED sygnalizująca aktywność sterylizacji / aromaterapii
8. lampy UV
9. dioda LED UV
10. otwór wykorzystywany w procesie aromaterapii
11. głośnik
 

Sposób sterylizacji:
1. Podłącz źródło zasilania sterylizatora UV do gniazda mikro USB.
2. Włóż przedmiot do pudełka i zamknij pokrywę.
3. Naciśnij przycisk „Sterilize”, aby rozpocząć proces sterylizacji. Po około 5 minutach proces zostanie zakończony. Przebieg sterylizacji 

sygnalizowany jest stopniowym zapalaniem się lampek LED 25-50-75-100%. Po zapaleniu się ostatniej diody „100%” urządzenie wyda dźwięk 
informujący o zakończeniu się procesu sterylizacji. Następnie wszystkie diody LED zgasną.

4. Podnieś pokrywę i wyjmij przedmiot. Pokrywę można otworzyć dopiero po zgaśnięciu wszystkich lampek LED! 
WAŻNE OSTRZEŻENIE: W trakcie sterylizacji nie wolno unosić pokrywy i patrzeć bezpośrednio w lampy LED. Istnieje zagrożenie uszkodzenia 
wzroku!!!

Jak korzystać z funkcji Aromaterapii: 
1. Podłącz źródło zasilania sterylizatora UV do gniazda mikro USB.
2. Zakrop 1-2 kropli olejku eterycznego do otworu wykorzystywanego w aromaterapii.
3. Włóż przedmiot do pudełka i zamknij pokrywę.
4. Naciśnij przycisk „Incense”. Proces trwa około 5 minut, przebieg i sygnalizacja wyglądają podobnie jak w przypadku sterylizacji (patrz wyżej). 
5. Otwórz pokrywę i wyjmij przedmiot dopiero po usłyszeniu dźwięku i zgaśnięciu wszystkich czterech lampek LED.
Sterylizator UV w żaden sposób nie uszkadza wkładanych do niego przedmiotów. 
UV sterilizační box sterilizované předměty nijak nepoškodí. 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: 
• Pokrywa sterylizatora mus być zawsze zamknięta, gdy jest on załączony. Nie wolno jej otwierać przed zakończeniem się procesu sterylizacji lub 
aromaterapii, czyli przed pojawieniem się sygnału dźwiękowego i zgaśnięciem wszystkich lampek LED.
• Sterylizator należy trzymać w bezpiecznej odległości od źródeł gorąca, nie wolno dopuścić do jego kontaktu z wodą lub żrącymi substancjami 
chemicznymi.
• Pod żadnym pozorem nie wolno unosić pokrywy w trakcie trwania procesu sterylizacji.
• Nie wolno wpuszczać zbyt dużo olejku eterycznego do otworu dla niego przeznaczonego, maksymalna ilość to 1-2 kropel.

Parametry techniczne: 
Wymiary zewnętrzne: 227 x 125 x 50 mm
Wymiary wewnętrzne: 178 x 100 x 30 mm
Maksymalne wymiary telefonu komórkowego: 6,5”
Wejście USB (zasilanie): 5V / 2A
Wyjście USB: 5V / 1A
Maksymalny pobór mocy: 10 W
Długość fali UV-C emitowanej przez urządzenie: 253,7 nm
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OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów 
domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych 
szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju 
odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać 
zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas 
normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
 
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w 
druku. 
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


