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Használati útmutató 

UV-C ZSEBFERTŐTLENÍTŐ  
S-1080 Sterilife 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. 
Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  



UV-C zsebfertőtlenítő S-1080 Sterilife HU 
 

 
2 

 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti.A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs 
összhangban a jelen útmutató feltételeivel.  

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak 
az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A terméket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos a készülékkkel játszani. 
• Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen 
javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - 
áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását 
bízza a márkaszervíz munkatársaira. 

• A jelen készüléket kizárólag tárgyak sterilizálására tervezték. Tilos emberi 
testre és állatokra alkalmazni! 

• Soha ne irányuljon az UV-C lámpa a bőrre vagy a szemre! 
• A LED-lámpákat tartsa tisztán és ne érjen hozzájuk. 
• Ne használja a készüléket erős mágnesek közelében. 
• Óvja a terméket vízzel való közvetlen érintkezéstől. A terméket és részeit ne 

merítse vízbe, se egyéb folyadékba. 
• Ne tegye ki a berendezést az időjárási viszontagságoknak (pl. eső, 

hőmérsékletingadozás), se közvetlen napsugárzásnak. 
• A készülék USB vezeték segítségével tölthető fel. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

1. Üzemet jelző dióda 
2. Feltöltést jelző dióda 
3. Be- és kikapcsolás gomb 
4. Fertőtlenítő UV-C LED-lámpák 
5. USB csatlakozó 

 
 
 
 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Első használat előtt hagyja a készüléket 2 órán át töltődni. A feltöltést jelző 
dióda pirosan világít, és a teljes feltöltést követően zöldre vált. 

• Ha a készülék lemerült, az üzemet jelző dióda villog. 
• A fertőtlenítés megkezdéséhez irányítsa az UV-C lámpákat lefelé a 

fertőtlenítendő tárgyra és 2 mp-re nyomja meg a be- és kikapcsolás gombot. 
Az UV-C lámpák meggyulladnak. A készüléket 1 cm távolságban mozgassa a 
fertőtlenítendő tárgy felülete fölött. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A fertőtlenítés hatékonysága a fertőtlenített felület nagysága szerint eltérő, pl. 
kulcs 5 mp, mobiltelefon 15 mp, pénz 7-10 mp, klaviatúra 60-90 mp. 

• A sterilizálás befejezéséhez és a készülék kikapcsolásához 2 mp-re nyomja 
meg a be- és kikapcsolás gombot. 
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Figyelmeztetés: Az UV-C lámpa felfelé fordításakor a lámpák nem alszanak el. 
Az UV-C lámpákat ne irányítsa se bőrére, se szemére! 
• Az UV-C sugárzás elpusztítja a mikroorganizmusok DNS-eit és RNS-eit, így 

eliminálja a baktériumokat, vírusokat, mikrobákat, atkákat, penészgombákat, 
stb.  

• A készülék segítségével fertőtleníthető pl. mobiltelefont, notebook, fülhallgató, 
klaviatúra, kulcs, fogkefe, szemüveg, csésze, érme, távirányító, kilincs, játék, 
szatyor, táska és egyéb tárgyak. 

FIGYELMEZTETÉS: A jelen készüléket kizárólag tárgyak sterilizálására 
tervezték. Nem szabad emberi testre és állatokra alkalmazni! Soha ne 
irányuljon az UV-C lámpa a bőrre vagy a szemre! 
• Az UV-C lámpák élettartama kb. 8000 üzemóra. 

 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg. 
• Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket. 
• A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Árambevitel DC 5 V (USB) 
Maximális teljesítmény 5 W 
UV-C lámpa 260-280 nm 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  


