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1. Potřebujete-li provést sterilizaci chytrého
telefonu či jiných předmětů, umístěte je do
pouzdra připojeného ke zdroji elektrického
proudu. Můžete přidat 2–3 kapky aromatické
esence do vestavěného průduchu a zajistíte si
příjemnou vůni předmětů.
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SOUČÁSTI

návod
k použití

UV DEZINFEKCE

1. sterilizační tlačítko

4. 1. UV dezinfekční lampa

2. ukazatel sterilizátoru

5. 2. UV dezinfekční lampa

3. víčko

6. aromaterapeutický
průduch

Připojte pouzdro ke zdroji pomocí
dodávaného kabelu.

2. Stiskněte sterilizační tlačítko a začne proces
dezinfekce. Ukazatel sterilizace pod tlačítkem se
rozsvítí modře a tím oznamuje průběh
dezinfekce.
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3. Dezinfekce je hotova za 8 minut. Ukazatel
sterilizace po 8 minutách zhasne a dezinfekce se
zastaví*. Poté můžete otevřít víčko a předměty
vyjmout.
4. Chcete-li proces dezinfekce zastavit, stačí
stisknout tlačítko znovu. Dezinfekce se zastaví a
ukazatel zhasne.

*Poznámka: Dojde-li k odklopení víčka uprostřed
procesu dezinfekce, vestavěný bezpečnostní senzor
dezinfekci dočasně pozastaví. Ultraﬁalová lampa
automaticky zhasne, aby UV paprsky nezasáhly lidské
tělo. Poté, co víčko opět zaklapnete, UV lampy se
znovu rozsvítí a dezinfekce pokračuje.

Bezpečnostní informace
1. Nepoužívejte UV světlo pro dezinfekci plastových
materiálů; mohlo by dojít k odbarvení nebo
zkřehnutí. Jedná se o běžný jev, který nemá vliv
na účinnost dezinfekce.

8. Mezi výrobkem a implantovanými lékařskými
zařízeními udržujte vzdálenost nejméně 20 cm,
aby nedošlo k rušení jejich funkce.
9. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem jako s
hračkou, abyste předešli nehodě.

2. Používejte pouze kvalitní síťový adaptér. Adaptér
musí mít výstup 9 V / 1,67 A a více. Nedostatečný
výkon adaptéru může způsobit nestálé nabíjení.
3. K vytvoření příjemné vůně stačí 2 až 3 kapky
aromatické esence do průduchu. S množstvím
esence to nepřehánějte.
4. Nepoužívejte parfémy s alkoholem, abyste
nepoškodili silikonový povrch pouzdra mobilního
telefonu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
typ: Capsule
microUSB vstup: 9 V / 1,67 A nebo 5 V / 2 A (QC2.0 a výše)
výkon UV-C: 2 W

5. Nedívejte se přímo do UV světla a chraňte si oči a
kůži.
6. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, trvá UV
lampě 10 sekund, než se před dezinﬁkováním
zahřeje. Po zahřátí se lampa automaticky zapne.

doba rychlé sterilizace: 8 minut (s 253,7 nm UVC)

A Uniq
LifeCare
Initiative
Prozkoumejte, jak si
zjednodušit život,
na ww.lyfro.co

rozměry: 220 x 125 x 58 mm
kapacita: 800 ml (200 x 103 x 43 mm)
hmotnost: 387 g
materiál: PC + ABS

7. Nerozebírejte výrobek, ani jej nevhazujte do ohně
či vody, nepoužívejte výrobek v nadměrně
horkém, vlhkém nebo žíravém prostředí, aby
nedošlo ke zkratu a prosakování.
NEOX GROUP s.r.o.

www.neoxgroup.cz

