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Návod k použití 

MULTIFUNKČNÍ UV-C STERILIZAČNÍ BOX  
S-1085 Sterilife 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Přístroj 
používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro 
případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození přístroje nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání přístroje není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

UPOZORNĚNÍ 
• Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 
používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. 
Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud 
nejsou starší 8 let a pod dozorem. Přístroj a jeho napájecí kabel udržujte 
mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte přístroj 
sami. Na přístroji neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. 

• Tento přístroj je určený pouze ke sterilizaci předmětů. Nesmí být použit na 
lidské tělo. 

• Během sterilizace musí být box vždy řádně zavřený. 
• Zabraňte přímému styku přístroje s vodou. Neponořujte přístroj ani jeho části 

do vody či jiné kapaliny. 
• Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a 

přímému slunečnímu záření. 
• Přístroj lze nabíjet pomocí USB kabelu. 
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POPIS PŘÍSTROJE 
 

1.  Přepínač sterilizace 
2. Přepínač aromaterapie 
3. UV-C trubice 
4. Otvor pro přidání aroma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ PŘÍSTROJE 

• Otevřete sterilizační box. Pokud chcete využít funkci aromaterapie, nakapejte 
3-6 kapek esenciálního oleje do otvoru pro přidání aroma. 

• Vložte předmět, který chcete sterilizovat, do boxu a zavřete jej. 
Upozornění: Během sterilizace musí být box vždy řádně zavřený. 
• Pro zahájení sterilizace přepněte přepínač do pozice sterilizace. Proces 

sterilizace bude automaticky dokončen po 5 minutách, nebo jej můžete 
kdykoli ukončit opětovným přepnutím přepínače sterilizace. Zahájení a 
skončení sterilizace je provázeno hlasovou signalizací v anglickém jazyce 
"sterilization start" a "sterilization finish". 

• Ultrafialové záření ničí DNA a RNA mikroorganismů a eliminuje tak bakterie, 
viry, mikroby aj. 

• Pokud chcete na předmět aplikovat aroma, přepněte přepínač do pozice 
aromaterapie. Funkci aromaterapie je možné ukončit opětovným přepnutím 
přepínače aromaterapie nebo vyčkat 8 minut na automatické dokončení. 
Během funkce aromaterapie svítí světelná indikace aromaterapie. Zahájení a 
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skončení aromaterapie je provázeno hlasovou signalizací v anglickém jazyce 
"aromatherapy start" a "aromatherapy finish". 

• Pokud vůně při funkci aromaterapie zeslábne, přidejte znovu esenciální olej. 
• Přístroj je možné nabíjet pomocí USB kabelu nebo napájet powerbankou. 
Upozornění: Tento přístroj je určen pouze ke sterilizaci předmětů. Nesmí být 
použit na lidské tělo! 

 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Povrch přístroje otřete navlhčeným hadříkem a osušte. 
• Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. 
• Neponořujte přístroj ani jeho části do vody či jiné kapaliny. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí DC 5 V 
Maximální výkon 9  W 
UV-C lampa 253,7 nm 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.  


