
 
UV Sterilizační box KV20 Pro+ s funkcí bezdrátového nabíjení 

 
Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu!   

Důrazně doporučujeme, abyste si před prvním použití přečetli pokyny, abyste porozuměli všem funkcím a celkové funkčnosti 

produktu.  

 
1. Kryt 
2. UV lampa 
3. Dutina 
4. Tlačítko on\off 
5. LED kontrolka 
6. Otvor pro aromaterapie 
7. Bezdrátové nabíjení 

 

 

Specifikace produktu  

 

 

Vstupní napětí: DC 5V / 2A, 9V / 2A 
UVC vlnová délka: 253,7nm 

Dezinfekční napájení 5W Max 

Bezdrátový výstup 10W Max 

Velikost produktu: 21,7*12,5*5,8 cm  

Vnitřní velikost: 19,5*10,4*3,3 cm 
 

ZPŮSOB POUŽITÍ  
 
1. Vložte mobilní telefon nebo jiné předměty, které chcete sterilizovat, do sterilizační krabice a zavřete víko.   
2. Sterilizační funkce: stiskněte jednou tlačítko a sterilizátor provede automatickou sterilizaci po dobu 8 minut. Sterilizátor se 

zastaví a časovač se resetuje, pokud se otevře kryt. Sterilizace se opět automaticky zapne a po zavření krytu a časovač 
se restartuje. Podrobnosti o pokynech k indikátorům najdete v části „Specifické vysvětlení kontrolky".    

3. Celý proces sterilizace je 8 minut. Po dokončení operace se indikátor přepne na jiné světlo. Další podrobnosti naleznete v 
části "Specifické vysvětlení kontrolky ". 

4. Před sterilizací přidejte 2 nebo 3 kapky parfémového oleje do otvoru pro aromaterapii v krabičce, pokud chcete dosáhnout 
aroma během procesu. 

5. Otevřením krytu se automaticky vypne funkce záření (magnetický spínač tak zabraňuje poškození lidské kůže a očí při 
případném otevření během sterilizace) 

 
Specifické vysvětlení kontrolky 
 

   Poznámka 

Kontrolka Pohotovostní režim Modré světlo svítí Kontrolka střídavě bliká 

Sterilizace Červené světlo svítí Kryt je zavřený, stiskněte jednou 
tlačítko 

Sterilizace ukončena Modré světlo svítí Otevřením krytu se automaticky 
vypne sterilizace 

Sterilizace ručně zastavena Zelené světlo svítí (bezdrátové 
nabíjení) 

Kryt je zavřený, stisknutím tlačítka 
po dobu 3 sekund se vypne 
sterilizace Modré světlo svítí (bezdrátové 

nabíjení v pohotovostním režimu) 

Režim nabíjení Zelené světlo svítí  

Režim ochrany bezdrátové 
nabíječky 

Modré světlo bliká  

Smartphone plně nabitý Modré světlo svítí  

Sterilizace + bezdrátové 
nabíjení  

Červené světlo svítí  

 
Teplá výzva  
 

Maximálně dvě až tři kapky parfému mohou způsobit plný aromaterapeutický účinek, nedávejte prosím více než je 
uvedenov návodu.  Nepoužívejte žádné kapaliny obsahující alkohol (například květinová voda atd.), aby nedošlo k nepříznivým 
účinkům na povrchu Vašeho telefonu.  Sterilizace se automaticky zastaví při otevření krytu během sterilizace a UV lampa se 
automaticky vypne. Tím se předejte případnému poškození lidského těla – především kůže a očí. Sterilizace se obnoví po 
opětovném uzavření krytu.  Pokud nebyl produkt delší dobu používán, může dojít k zahřátí ultrafialového záření při zahájení 
dezinfekce. Tento proces trvá přibližně 10 sekund.  Po zahřátí žárovky se UV světlo automaticky rozsvítí a je připraveno k použití.   

 
Poznámky  
 

Produkt nerozebírejte a neopravujte.  Nepoužívejte tento výrobek ve vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, 
chraňte jej před ohněm a vodou.  Tento produkt je vhodný pouze pro nabíjení mobilních telefonů, které podporují funkci 
bezdrátového nabíjení. Pokud mobilní telefon nepodporuje funkci rychlého bezdrátového nabíjení UV sterilizačního Boxu KV20 
se automaticky přizpůsobí efektivitě nabíjení samotného mobilního telefonu.  Nabíjecí kontaktní plocha na zadní straně 
mobilního telefonu nesmí obsahovat kovové látky, jako je železný plech, prsten a kovové ochranné pouzdro. V takovém 
případě bezdrátové nabíjení nefunguje.  

 
Seznam balení: (bezdrátová nabíječka) UV sterilizátor, kabel typu C, návod, čisticí hadřík, kapátko 

 


