
UV Sterilizační box ATN007 

Návod 

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 

 

 

5 minutová UV sterilizace   Přístroj se automaticky vypne po 5 minutách po dokončení sterilizace 

UV se zastaví, když se otevře kryt krabičky. 

Po zavření krytu box pokračuje ve sterilizaci, dokud není sterilizace 

dokončena. 
 

10 hodin jeden cyklus, 

5 minutová sterilizace za  UV světlo se zastaví, když se otevře kryt krabičky, 

Po zavření krytu se cyklus restartuje 

 
 

Automatická 5 minutová UV sterilizace  

při každém zavření krytu   Stisknutím tlačítka Auto Mode. 

 

 
Ideální pro všechny druhy mobilních telefonů, dudlíků, roušek, brýlí, peněženek, nástrojů na stříhání vlasů, holicích strojků, a dalších věcí 

denní potřeby. Je také vhodný pro dezinfekci a skladování dalších drobných předmětů, které lze vložit do UV sterilizátoru. 

 

Specifikace produktu  

 
Vstupní napětí: 5V - 12V / 1A 

UVC vlnová délka: 280 nm 

Dezinfekční napájení 2W 

Vnitřní velikost: 180*105*55 mm 

Velikost produktu: 200*125*100 mm 
Seznam balení: UV sterilizátor, USB kabel, návod 

 

Pozor: 

 
Nikdy neponořujte box, napájecí kabel nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Nikdy se nedotýkejte napájení mokrýma rukama, zejména 
při zasouvání nebo vyjímání zástrčky. Vyvarujte se úrazu elektrickým proudem! Nepoužívejte předmět, pokud je poškozena síťová zástrčka, 

napájecí kabel nebo box. 

 

Chraňte před dětmi pro jejich bezpečí. 

 

Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v místní síti. Nerozebírejte box a nepokoušejte se ho 

opravovat, abyste zabránili případnému poškození. Pokud při používání používání ucítíte spálený zápach nebo kouř, okamžitě vypněte 

napájení, odpojte napájecí kabel a přestaňte jej používat. K čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Spotřebič 

používejte pouze na suchém, stabilním a vodorovném povrchu. Zařízení není určeno k použití venku, kde může být poškozeno. Nevystavujte 

jej extrémnímu teplu ani přímému slunečnímu záření. Nepokládejte předmět na horký povrch. Pokud produkt nepoužíváte, odpojte jej od 

napájení. 

Multifunkční UV sterilizátor slouží ke sterilizaci předmětů za 
pomoci UV záření. Sterilizátor během 5 minut provede 

sterilizaci povrchu vloženého předmětu. Sterilizace pomocí UV 

záření zlikviduje 99,9 % bakterií a virů na povrchu 

ozářeného předmětu. 
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