
UV Sterilizační box S2 
 

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!  Důrazně doporučujeme, abyste si před prvním použitím přečetli pokyny, abyste 
porozuměli všem funkcím a celkové funkčnosti 

 

 
• Sterilizace • Bezdrátové nabíjení • Aromaterapie 

 
HLAVNÍ FUNKCE:  
 
1. UV sterilizace - 2 UV trubice sterilizují povrch mobilního telefonu nebo jiných osobních věcí.   
2. Bezdrátová nabíječka má vysokou citlivost a inteligentní rozpoznávání a je vhodná pro všechny produkty vyhovující standardu Q I.   
3. Funkce aromaterapie - SPA vůně pro váš telefon nebo předměty.   

 
ŠEST HLAVNÍCH ZNAKŮ:  
 
1. Rychlá dezinfekce - do 8 minut.   
2. Učinná dezinfekce - zabíjí 99,9% bakterií.   
3. Úplná dezinfekce ultrafialovým zářením.   
4. Velký objem, vhodný pro většinu mobilních telefonů, hodinek a šperků atd.  
5. Pohodlné použití: výrobek je kompaktní a lehký, vhodný pro použití doma, v kanceláři i na cestách.   
6. Zabezpečení: Napájení 9 V (auto a počítač), zvýšená bezpečnost produktu. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
 
Externí velikost: 203,7 * 126 * 40,9 mm  
Vnitřní velikost: 186 * 103 * 13 mm  
Hmotnost: 345g  
Vstupní napětí: DC 9V / 1,67A  
Velikost UV trubice: 5x 50 mm  
Výstupní výkon trubice: 2 x 0,9 W  
Ultrafialová vlnová délka: 253,7 nm  
Doba úplné sterilizace: 8 minut  
Způsob nabíjení: Bezdrátové  
Princip aromaterapeutického difuzoru – termálním odpařováním éterických olejů vzniká vůně  
 
NÁVOD NA POUŽÍVANÍ: 
 
1. Připojte sterilizátor k napájení pomocí kabelu USB typu C a DC nabíječky.   
2. Vložte telefon nebo jiné předměty do sterilizátoru a zavřete víko.   
3. Stiskněte tlačítko pro sterilizaci (modrý kontrolka).   
4. Pro nabíjení položte telefon přímo na horní kryt, proces bezdrátového nabíjení se automaticky spustí a kontrolka se rozsvítí (červená 
kontrolka znamená nabíjení, modrá kontrolka znamená nabíjení + dezinfekce).   
5. Pro využití aromaterapeutického difuzoru: přidejte 2–3 kapky éterického oleje nebo parfému.   
6. Během dezinfekce a aromaterapie svítí kontrolka modře  
7. Pracovní doba je 8 minut pro dezinfekci i aromaterapii současně.   
8. Zvukové znamení „Be Be Be“ informuje o dokončení procesu dezinfekce a aromaterapie.   
 
Přistroj je vhodný pro: všechny uživatelé mobilních telefonů a drobných předmětů. Je bezpečný i pro těhotné ženy, mladé matky a 
starší lidi.   
 
BALENÍ ZAHRNUJE: 
 

 
Sterilizační krabička          Nabíjecí kabel USB typu C                 Kapátka na aroma                               Manuál 


