
UV STERILIZAČNÍ TAŠKA FAMILY CARE 
 

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu!   

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

produktu.  

 

 
1. zapnutí / vypnutí 
2. 10  minutová kontrolka  
3. 20  minutová kontrolka 
4. 30  minutová kontrolka 
5. Napájení Typ C 
6. Rukojeť 
 
 

 
Specifikace produktu  

 

Název: UVC Sterilizační taška KV24  

Vstupní napětí: DC 5V / 1A 

Velikost produktu: 28*28*24 cm  

Vnitřní velikost: 26,5*26,5*20,5 cm 

UVC vlnová délka: 185nm 
 

 

 

 

Instrukce 

1. Vložte předměty, které chcete sterilizovat, do sterilizační tašky.   

2. Zavřete sterilizační tašku a poté zapněte napájení pro sterilizaci. Taška má tři sterilizační režimy. 

• 10 minutový sterilizační režim: 1x stiskněte tlačítko, sterilizace probíhá 10 minut.   

• 20 minutový sterilizační režim: 2x stiskněte tlačítko rychle za sebou, sterilizace probíhá 20 minut.   

• 30 minutový sterilizační režim: 3x stiskněte tlačítko rychle za sebou, sterilizace probíhá 30 minut.   

 

Detailní návod 

 
Režim Kryt Přepínač  

SW1 SW2 LED1 
10 min 

LED2 
20 min 

LED3 
30 min 

 

Zapnuto / / Svítí LED1, LED2, LED3 se současně rozsvítí na 3 

vteřiny, pak se všechny vypnou zároveň 

10 minutová 

sterilizace 

Kryt 

zavřen 

1x stiskněte  ANO NE NE LED1 svítí po dobu sterilizace, poté se vypne 

automaticky 

20 minutová 

sterilizace 

Kryt 

zavřen 

2x stiskněte ANO ANO NE Po prvních 10 minutách sterilizace se vypne 

LED2 a LED 1 svítí dále, po dokončeních 

druhých 10 minut sterilizace se vypne i LED1. 

Sterilizace je dokončena jakmile všechny LED 

přestanou svítit 

30 minutová 

sterilizace 

Kryt 

zavřen 

3x stiskněte ANO ANO ANO Po prvních 10 minutách sterilizace se vypne 

LED3, LED 1 a LED 2 svítí dále. Po dokončení 

druhých 10 minut, se vypne LED 2, LED 1 svítí 

dále. Po ukončeném cyklu 30min se vypne i 

LED1 a sterilizace je plně dokončena jakmile 
všechny LED přestanou svítit. 

 

Sterilizace 

zastavena 

Kryt 

otevřen 

/ NE NE NE Časovač sterilizace resetovaný, sterilizace se 

spustí automatický po zavření krytu.  

Sterilizace 
zastavena 

ručně 

Kryt 
zavřen 

Dlouhé 
stisknutí 

NE NE NE  

Sterilizace 

dokončena 

/ / NE  

 
Obsah sady  

 

UVC Sterilizační taška, USB-C kabel, návod k použití 

 

Důležité upozornění  

 

Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spoje.  Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým 

prostředím. Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před teplem. ́ Sterilizační tašku/box můžete vyčistit mokrým ručníkem či 

hadříkem pokud je znečištěná či špinavá. Nemyjte tašku/box ručně nebo strojově či v pračkách. 
 

 

Nedívejte se přímo do rozsvícené UVC lampy. I malá dávka UVC záření může při delším ozáření oka vyvolat zánět spojivek, případně 

tzv. chorobu svářečů (ophthalmia fotoelectrica). Při vyšších dávkách může UVC záření těžce poškodit zrak. Pokožka i oči dětí jsou 

zvlášť citlivé na účinky UVC záření. Děti nesmí být vůbec vystaveny přímému ozáření. 

 
 


