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UV STERILIZAČNÍ QUICKCLEAN BOX
model: UV-OL-004

NÁVOD K POUŽITÍ
Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité 
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  

Popis produktu:  
1. tělo boxu 
2. výklopné víko dezinfekčního prostoru 
3. konektor napájení (vstup) - mikro USB 
4. konektor napájení (výstup) - USB typ A 
5. ovládací tlačítko „Sterilize“ - spuštění sterilizace 
6. ovládací tlačítko „incense“ - spuštění aromaterapie 
7. LED indikace průběhu sterilizace / aromaterapie 
8. UV lampy 
9. UV LED dioda 
10. otvor pro arometerapii 
11. reproduktor 

Jak sterilizovat:
1. Připojte zdroj USB napájení do UV boxu. 
2. Vložte předmět do UV boxu a zavřete víko. 
3. Stiskněte tlačítko „Sterilize“ a začne sterilizační proces.  Trvá přibližně 5 minut, než je proces dokončen. Průběh sterilizačního procesu je   
 indikován postupným rozsvěcením LED diod 25-50-75-100 %. Pokud svítí poslední dioda  „100 %“ a ozve se následně zvuková informace  
 o ukončení procesu, sterilizační proces je dokončen. Všechny LED diody zhasnou. 
4. Otevřete víko a vyjměte předmět. Víko otvírejte až poté, co zhasnou všechny čtyři LED diody! 
 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V průběhu sterilizačního procesu neotvírejte víko a nedívejte se do UV světla. Mohlo by dojít k poškození zraku!!!

Jak používat funkci Aromaterapie: 
1. Připojte zdroj napájení do UV boxu. 
2. Kápněte 1-2 kapky esenciálního oleje do otvoru pro aromaterapii 
3. Vložte předmět do UV boxu a zavřete víko. 
4. Stiskněte tlačítko „incense“. Proces trvá přibližně 5 minut, průběh a indikace procesu je stejná jako u sterilizace (viz. výše). 
5. Otevřete víko a vyjměte předmět poté, co se ozve zvuková informace a zhasnou všechny čtyři LED diody.

UV sterilizační box sterilizované předměty nijak nepoškodí. 

Bezpečnostní instrukce:
• Během používání mějte víko boxu vždy zavřené. Neotvírejte jej dokud není proces sterilizování nebo aromaterapie  
 dokončen, tzn. dokud se neozve zvuková informace a nezhasnou všechny čtyři LED diody. 
• Držte box mimo dosah tepelných zdrojů, vody a žíravých chemikálií. 
• Během procesu sterilizování se nikdy nedívejte do boxu. 
• Nepřeplňujte otvor pro esenciální oleje, použijte maximálně 1-2 kapky.

Technické parametry:
Rozměry vnější: 227 x 125 x 50 mm 
Rozměry vnitřní: 178 x 100 x 30 mm 
Maximální velikost mobilního telefonu: 6,5“ 
USB vstup (napájení): 5V / 2A
USB výstup: 5V / 1A 
Maximální příkon: 9 W 
Vlnová délka UV-C záření: 253,7 nm

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za úče-
lem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 
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Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přilo-
ženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně 
majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.  
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


