
UVC Sterilizační taška P4 
 

Návod 
 
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte pokyny k používání sterilizační tašky   
 
Parametry a specifikace produktu:  
Název: UVC Sterilizační taška P4 
Model: JUVOC-HC-01  
Vstupní napětí: DC 5 V ± 5%  
Velikost produktu: 24*13*12 cm  
Velikost balení: 25,3*14,5*14,5 cm  
Vnitřní materiál: hliníková fólie 
UVC vlnová délka: 254nm / 185nm (s ozónem)  
Celková intenzita UVC záření:> 200mW  
254nm hustota záření (uvnitř):> 90 µ W / cm  
Doporučená doba sterilizace: déle než 15 minut  
Doporučená teplota: 0-40°C  
Povrchový materiál: Nylonový kompozitní materiál s vysokou hustotou  
UVC výkon: <4 W  
Vstupní proud: <700 mA  
N.W: 300g  GW: 450g  
Barva: Černá / Červená 
 
Instrukce: 
Po nabití baterie použítím USC kabelu, jej vytáhněte ze zařízení.  Vložte předměty, které chcete sterilizovat, do 
sterilizační tašky.  Zavřete sterilizační tašku a poté zapněte napájení pro sterilizaci.  Doporučená doba 
sterilizace byla 15-30 minut.  Před otevřením sterilizační tašky a vyjmutím předmětů se ujistěte, že je napájení 
vypnuto.  
 
Poznámky:  
1. Výrobek používejte mimo dosah dětí  
2. Po zatažení zipu a zavření tašky zapněte hlavní vypínač a začněte sterilizovat.   
3. Zabraňte kontaktu ultrafialového záření s očima, pokožkou, rostlinami, vzácnými malbami a kaligrafií.   
4. Chovejte se k produktu s péčí – nemačkejte ho, neházejte s ním a nepokládejte na něj těžké předměty.   
5. Neotevírejte sterilizační tašku během sterilizace.  
6. Sterilizační taška můžete vyčistit mokrým ručníkem pokud je znečištěná či špinavá. Nemyjte tašku ručně 
nebo strojově či v pračkách. 
7. Po sterilizaci tašku nechte vyvětrat po dobu alespoň 5 minut.  Vyvarujte se vdechování ozonu v tašce.   
8. Nestrhávejte suchý zip.   
 
 
Jak se vypořádat s rozbitou ultrafialovou lampou?   
Uchovávejte tašku i s rozbitou lampou venku nebo na větraném místě.  Pro sebrání rozbité lampy použijte 
rukavice či kapesníkem a uložte jí do pečlivě zapečetěného sáčku či tašky.  Poté celý sáček či tašku vyhoďte.  
 
Popis spínače časovače:  
1. Když indikátor svítí (včetně blikajícího nebo konstantního světla), je v pracovním režimu a UVC trubice začala 
fungovat. V takového chvíli neotevírejte UVC tašku.   
2. Když kontrolka bliká, probíhá 15minutový sterilizační režim a po 15 minutách se automaticky vypne. 
3. Když pracovní kontrolka trvale svítí, je ve 30minutovém sterilizačním režimu a po 30 minutách se 
automaticky vypne.   
4. Krátkým stisknutím tlačítka spustíte pracovní / přepínací režim, dlouhým stisknutím vypnete napájení.   
 
Sterilizujte čtyřmi jednoduchými kroky:  
1. Otevřete sterilizační tašku.  
2. Rozložte věci rovnoměrně do tašky a zapněte ji na zip.   
3. Zapněte vypínač a sterilizace se automaticky zapne na dobu 15–30 minut.  
4. Vypněte vypínač a sterilizace je hotová. Rozepněte zip a vyjměte produkty. 


