
UNIVERZÁLNÍ TYČOVÝ UV STERILIZÁTOR H1 
 
 

1. Bezpečnostní upozornění  
 
Pro zajištění bezpečnosti a správného používání tohoto produktu si před prvním použitím prostudujte 
tento návod k použití.   
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ  VAROVÁNÍ 
1. Se zařízením neházejte a používejte jej 
s obezřetností a péčí 
2. Používejte a uchovávejte zařízení mimo 
dosah vody nebo jakéhokoli druhu kapaliny.   
3. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a 
domácích zvířat.   
4. K čištění zařízení použijte vždy suchý a 
měkký čistý hadřík.  

 1. Chraňte zařízení před kontaktem s očima a pokožkou.  
2. Zajistěte, aby bylo zařízení používáno pouze k jeho zamýšlenému účelu: především k čištění 
klávesnic, tabletů, PC, mobilních telefonů, toaletních prkének, desek stolů, klik dveří, prkének 
na krájení, kuchyňského náčiní a jiných povrchů. Jiné způsoby používání výrobce a prodejce 
nedoporučuje, jelikož může dojít k poškození zařízení či zranění uživatele.   
3. Nepoužívejte zařízení, pokud:  

a.  Nefunguje správně dle návodu 
b.  Bylo poškozeno 

4. K čištění jakékoli části zařízení nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, benzín, leštidlo na 
nábytek nebo jiné čisticí prostředky pro domácnost.   

 
2. Účinky sterilizace  
 
UV zářením bude poškozena struktura DNA jednobuněčného viru.  To vede k okamžité smrti viru nebo ke ztrátě reprodukční schopnosti.  Účinky sterilizace 
obvykle nastanou za 10 a více sekund. Bylo prokázáno, že ultrafialové světlo ničí bakterie, fungi viry a jednobuněčné řasy.   
 
3. Rychlý přehled balení 

 
4. Instalace baterie  

 
1. Otevřete kryt baterie tahem ve stejném směru jako ukazují šipky na krytu baterie 
2. Umístěte baterie dle vyznačení na povrchu výrobku: 4x AAA baterie  
3. Zavřete kryt baterií.   
4. Zástrčku Micro USB nelze použít k nabíjení baterií.  Pokud nejsou ve výrobku správně 
vloženy 4 baterie AAA, použijte k napájení přes kabel Micro USB.   
 

5. Provoz  
 
POZOR  
! Nevystavujte pokožku a oči UV záření. 

   ! Nepoužívejte v blízkosti dětí a zvířat 
   ! Zástrčku Micro USB nelze použít k nabíjení.   

 
Zapnutí / vypnutí napájení  
 
Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí na 3 vteřiny a kontrolka LED napájení se rozsvítí modře (s ochranou bezpečnostního spínače).  
Chcete-li vypnout napájení, rychle klikněte na tlačítko zapnutí / vypnutí.   
 
6. Metoda sterilizace  

 
! UPOZORNĚNÍ ! 
 

Zabraňte přímému tvrdému kontaktu UV žárovky s tvrdými předměty.  Mohlo by dojít k poškození či rozbití UV žárovky. 
 

1. Držte sterilizátor v ruce tak, aby světlo směřovalo dolů. Sterilizátorem pohybujte pomalu po povrchu předmětu, který sterilizujete po dobu 
přibližně 10-15 sekund nebo více.  Sterilizátor můžete použít na jakýkoli povrch, který má být dezinfikován 
 

2. Bezpečnostní funkce: Zařízení se automaticky vypne, pokud je sterilizátor obrácen (UV žárovka směrem nahoru). Sterilizátor bude pokračovat v 
práci, jakmile je otevřený a směřuje směrem dolů na povrch předmětu.  

3.  UV sterilizátor účinně eliminuje bakterie.   
 
NEVYSTAVUJTE oči ani pokožku UV záření. 

 
7. Specifikace  
 

Životnost ~ 20000 hodin  
Napájení 4XAAA baterie nebo USB 
Životnost baterie 1-3 hodiny (liší se podle použití) 
Pracovní prostředí 0~60 oC 
Relativní vlhkost 10~75% 
Rozměry 125x35x25mm 
Hmotnost 65g (bez baterií)  

 
 
 

UV trubice 

Zapnuto LED 
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Kryt baterie 
Zástrčka Micro USB 


