
Urządzenie / pojemnik do dezynfekcji UV Somikon (PX2488)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• urządzenie

• kabel microUSB

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie USB: 5 V DC, 1 A

• stopień ochrony: IP20 

• czas dezynfekcji: ok. 5 minut

• wymiary: 22,5 x 5 x 12,3 cm 

• waga: 303 g.

Szczegóły produktu

1. Przycisk dezynfekcji

2. Wskaźnik LED

3. Złącze USB

4. Przycisk funkcji aromatu

Przygotowanie

1. Umieść pojemnik do dezynfekcji UV na twardej, równej powierzchni. 

2. Podłącz  kabel  USB  do  wejścia  micro  USB  w  urządzeniu  do  dezynfekcji  UV  i  do

odpowiedniego źródła zasilania. 

3. Pudełko do dezynfekcji UV jest teraz gotowe do użycia.

UWAGA!

Podczas włączania urządzenia nie należy patrzeć bezpośrednio w lampę UV i nie

wolno trzymać oczu zbyt blisko niej, w przeciwnym razie może dojść do lekkiego

poparzenia lub uszkodzenia oczu.
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Użytkowanie

1. Otwórz  pudełko  do  dezynfekcji  UV  i  umieść  w  nim  przedmiot,  który  ma  być

wysterylizowany (np. smartfon, okulary, klucze, biżuteria). 

2. Zamknij pudełko i naciśnij przycisk dezynfekcji. Na początku słychać dźwięk dzwonka.

WSKAZÓWKA

Dla aromaterapii, można dodać 1-2 krople eterycznego olejku zapachowego przed

rozpoczęciem dezynfekcji. Naciśnij przycisk funkcji aromatu, gdy chcesz rozpocząć

proces.

3. Na wyświetlaczu LED można zobaczyć, jak daleko posunął się proces.

Wyświetlacz LED Postępy w dezynfekcji

Świeci się 1 dioda LED 25%

2 diody LED świecą 50%

3 diody LED świecą 75%

4 diody LED świecą 100%

UWAGA!

Podczas  dezynfekcji  należy  trzymać  pokrywę  zamkniętą.  Przed  otwarciem  pokrywy

należy zakończyć dezynfekcję.

4. Jak tylko wszystkie cztery diody LED zaświecą się i rozlegnie się dźwięk dzwonka, można

ponownie  wyjąć  przedmiot  z  pojemnika  do  dezynfekcji.  99%  wszystkich  zarazków,

wirusów, bakterii, pleśni i roztoczy zostało usuniętych. 

5. Po ok. 5 minutach od zakończenia dezynfekcji urządzenie wyłącza się automatycznie.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
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• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Proszę  umieścić  produkt  w  odległości  większej  niż  1  metr  od  komputera  i  urządzeń

elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału z wbudowanego modułu.

• Należy upewnić się, że produkt jest zasilany z łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego,

aby można było szybko odłączyć urządzenie w razie niebezpieczeństwa.

• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.

• To  urządzenie  nie  jest  wodoodporne,  proszę  unikać  rozpryskiwania  cieczy,  proszę  nie

przechowywać  produktu  w  wilgotnym  środowisku.  Jeśli  na  produkt  zostanie  wylana

woda/napoje/alkohol, należy odłączyć zasilanie i wysuszyć go przed następnym użyciem.

• Nie należy ładować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

• Proszę nie wkładać do urządzenia żadnych części ciała, takich jak palce u rąk, dłoni czy

stóp.

• Podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła. Jest to normalne i nie ma wpływu

na działanie produktu. Jeśli jednak czujesz, że bateria lub skrzynka sterylizacyjna jest zbyt

gorąca, odłącz zasilanie skrzynki sterylizacyjnej i poczekaj aż ostygnie, zanim spróbujesz ją

naładować.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym  PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  PX-2488  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHS

2011/65/EU + (EU)2015/863 oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.
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