
Delta lampa UV-C sterylizator telefonów wireless charge aroma

 instrukcja obsługi

1. Właściwości produktu

2. Charakterystyka
1. 10 diód LED UV-C dezynfekuje Twoje urządzenie już w 5 minut.
2. Chroń siebie i bliskich, odkażając swoje telefony regularnie.
3. Możesz zdezynfekować inne przedmioty, takie jak maska, zegarek, pierścionek, okulary, itp.
Ładowarka bezprzewodowa 10 W może ładować telefony komórkowe podczas sterylizacji.
4. Dostępne są 2 tryby pracy: sterylizacja i aromaterapia.

3. Instrukcja:
1. Podłącz sterylizator kablem Micro USB, usłyszysz komunikat po włączeniu zasilania.
2. Włóż urządzenie, które wymaga sterylizacji, do środka, zamknij pudełko i naciśnij przycisk 
sterylizacji (S) 1 raz, wskaźnik sterylizacji zaświeci się.
3. Okres sterylizacji wynosi 5 minut, a wskaźnik wyłączy się automatycznie po zakończeniu 
sterylizacji. Po jej zakończeniu usłyszysz komunikat. Jeśli chcesz ponownie przeprowadzić 
dezynfekcje, powtórz procedurę.
4. Dwukrotnie kliknij przycisk S-sterylizacja zostanie zatrzymana, a kontrolka zgaśnie.
5. Niebieskie światło trybu sterylizacji nie zaświeci się, jeśli produkt nie jest w trybie sterylizacji.
6. Kliknij przycisk Aromaterapia (A), tryb Aromaterapia będzie działał przez 5 minut, kliknij 
dwukrotnie, aby zatrzymać Aromaterapię.
7. Wydajność sterylizacji może osiągnąć 99,9 %
8. Wyjścia USB można użyć do ładowania innych urządzeń.
9. Po otwarciu pudełka diody UV zostaną  automatycznie wyłączone aby zapewnić bezpieczeństwo 
ludziom.

Model sterylizator HY-006 Typ lampy UV-C
Materiał ABS + PC Powierzchnia działania miejscowo

9 W

Ładowanie USB

Ozonowanie
Sterowanie z poziomu lampy

Specyf ikacja
Źródło światła UV-C

Kolor biały
Czas dezynfekcji 5 minut

Moc aromaterapii 1 W
Potwierdzone CE, Numer Certyf ikatu: BTT20200320308SC-1 Kod EAN 5901698718589

Moc（W）



10. Ładowarka USB może ładować inne urządzenia w tym samym czasie, moc wyjściowa wynosi 5V 
i 1A.

PROMIENIOWANIE UV ORAZ OZON SĄ SZKODLIWE DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała 
wyrządzone przez lampę, które mogą powstać na skutek nieprawidłowego użycia jej przez 
użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że lampa jest prawidłowo 
obsługiwana i przechowywana.

 

Środki bezpieczeństwa
                   

                           PROMIENIOWANIE UV JEST SZKODLIWE DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH!

Zasady bezpieczeństwa:

 Nie wolno patrzeć bezpośrednio na diodę będącą źródłem światła UV 

 Wewnątrz lampy nie wolno umieszczać żywych roślin czy zwierząt 

 Nie umieszczać metalu, takiego jak monety, w obszarze ładowania bezprzewodowego 

 Nie stosować lampy w przypadku uszkodzenia jakichkolwiek jej elementów 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała wyrządzone 
przez lampę, które mogą powstać na skutek nieprawidłowego użycia jej przez użytkownika. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że lampa jest prawidłowo obsługiwana i 
przechowywana.

Gwarancja:

 12 miesięcy
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