NVT-1556 UV Sterilizátor

Popis:
1.
2.
3.
4.

Tlačítko na zapnutí
Vrchní víčko s prostorem na baterie
Nádobka na dudlík nebo savičku
Spodní kryt

Vlastnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdroj napájení: 3VDS (2x AAA baterie)
Spotřeba: 0,9Watt
Životnost: cca 5000 hodin
UV síla: cca 500 μW
Hustota ozonu: 0,01- 0,05 ppm
Teplota prostředí: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)

Návod k použití:
1. Vložte 2 x AAA baterie, zkontrolujte + a – symboly v prostoru na baterie
2. Zvedněte vrchní víčko a umístěte dudlík do nádobky
3. Uzavřete vrchní víčko a poté stiskněte tlačítko na zapnutí po dobu 3 sekund. Červená LED
dioda začne blikat.
4. Stiskněte znova tlačítko na zapnutí, UV světlo se zapne a sterilizační proces se spustí zhruba
na 2 minuty (+ - 20 sekund)
5. Pro sterilizaci savičky (max. 45mm průměr) odejměte spodní kryt a připevněte sterilizátor
přímo na lahev, poté opakujte krok 3 a 4.
6. Jakmile bude sterilizační proces ukončen, UV světlo se automaticky vypne.

Varování:
Před sestavením a používáním zařízení si pečlivě přečtěte tento manuál a ponechejte si jej pro
budoucí potřebu.
1. Sterilizátor je elektronické zařízení, neponořujte jej tedy do vody ani do jiných kapalin a
nečistěte UV lampu vodou ani jinými čisticími prostředky.
2. Toto zařízení není hračka! Udržujte mimo dosah dětí.
3. UV světlo může být škodlivé pro oči a kůži, proto se nevystavujte/nedívejte přímo do UV
světla během procesu.
4. Zařízení bylo navrhnuto pro sterilizaci umytých dudlíků či saviček pomocí vystavení UV
paprskům. Není doporučováno používat pro jiný účel, než pro který bylo zařízení navrhnuté,
protože by mohlo dojít k poranění či rozbití zařízení.
5. Nepoužívejte zařízení v případě že:
a) UV lampa je zničená
b) Zařízení je viditelně poškozené
c) Zařízení nepracuje tak, jak by mělo
6. Pro čištění nepoužívejte silné čisticí prostředky či rozpouštědla. Použijte pouze jemný hadřík,
který je suchý a čistý.
7. Toto zařízení by nemělo být užíváno lidmi, včetně dětí, kteří mají nějaké psychické, smyslové
nebo mentální poruchy, nebo nemají dostatek zkušeností nebo znalostí pro užívání tohoto
zařízení. Zařízení mohou používat pouze osoby které jsou ohledně produktu řádně vzdělané a
vědí jak produkt správě používat, tyto osoby nesou zodpovědnost za bezpečné používání.

Varování:
Pokud zařízení není delší dobu používané, vyjměte prosím baterie, aby nedošlo k úniku korozivních
tekutin.
Pro zajištění správného chodu zařízení používejte na čištění jemný a suchý hadřík nebo bavlněný
tampon.

Podle zákona se pro likvidaci zařízení se obraťte na Vaše místní recyklační centrum elektronických
spotřebičů.

