
 

 

UVC Sterilizační háček 

 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující 

pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak 

jeho nesprávnému použití či poškození. 
UVC Sterilizační háček je exkluzivní zařízení pro zavěšení drobných předmětů k dezinfekci, 

speciálně určené pro rodiny s dětmi. Jedná se o bezdrátový sterilizátor s háčkem.  Zavěste 

kabelku, drobné oblečení či umyté kuchyňské nádobí na háček a zařízení automaticky předmět 

sterilizuje. Zabíjí 99,9 % virů, bakterií, mikrobů a jiných choroboplodných zárodků 

Zavěste například umyté prkénko na háček a zařízení automaticky prkénko sterilizuje.  Skvělý 
germicidní účinek bez chemických prostředků.  Produkt je malý a lehký a nepotřebuje vrtání 

k jeho instalaci. Je ideální pro všechny druhy domácích kuchyň.  

Důrazně doporučujeme, abyste si před prvním použití přečetli pokyny, abyste porozuměli všem 

funkcím a celkové funkčnosti produktu.  

 
 

 

 

  

 
          

 

             Kryt baterie 

 
     

 

  
       Hák na prkénko 

 
 

 

 

 

 

Seznam balení: UVC Sterilizační háček, návod, samolepící háček  

 

Instalace 

1. Odstraňte průhlednou fólii na zadní straně 

samolepicího háčku.  
 

2. Nalepte samolepicí háček na hladkou zeď.  

 

3. Sejměte kryt baterie, vložte baterie a poté vraťte kryt 

zpět.  
4. Zavěste zařízení na samolepicí háček a pevně jej 

sevřete. 

 

Jak používat  

1. Zavěste předmět na háček, zařízení se automaticky 

zapne a začne sterilizovat stranu, která je blíže ke zdi  
2. Zařízení se automaticky vypne, jakmile bude 

sterilizace provedena za 1 minutu  

3. Sterilizace se zastaví, když je sterilizovaný předmět 

odebrán ze zařízení.  Poté, co se předmět opět zavěsí, se 

sterilizace automaticky restartuje  
 

* Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud je to možné. 

 

 
POZOR!  

 

Aby nedošlo ke zranění, neozařujte oči a pokožku!  Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat.  Nedívejte se přímo do 

UVC světla. K čištění jakékoli části zařízení nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, benzín, leštidlo na nábytek nebo jiné čisticí 

prostředky pro domácnost. 

 

Specifikace produktu  

 

UVC vlnová délka: 280nm 
Dezinfekční napájení 1W 

Zdroj napájení: 2 AAA baterie 

Velikost produktu: 13*6,2*5,8 cm  

Materiál: plast 

Hmotnost: 120 g 

Otvor pro háček 


