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Instrukcja obsługi 

WIELOFUNKCYJNY POJEMNIK 
DO STERYLIZACJI UV-C  

S-1085 Sterilife 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Z urządzenia 
należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność. Producent 
ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji obsługi. 

PRZESTROGA 
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 

osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat. 

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát. 
• Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż te, dla których jest ono 

przeznaczone. 
• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub 

zanurzone w wodzie, nie wolno używać go. Pod żadnym pozorem nie wolno 
naprawiać urządzenia samodzielnie. Nie wolno dokonywać żadnych 
modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Napraw i 
zmian niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum 
serwisowe. 

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do sterylizacji przedmiotów. Nie 
wolno go stosować na ludzkie ciało. 

• Pojemnik musi być zawsze odpowiednio zamknięty podczas sterylizacji. 
• Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia 

ani jego części w wodzie lub w innej cieczy. 
• Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (np. opadów, 

wahań temperatury) i bezpośrednich promieni słonecznych. 
• Urządzenie można ładować za pomocą kabla USB. 
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OPIS URZĄDZENIA 
 

1. Przełącznik sterylizacji 
2. Przełącznik aromaterapii 
3. Lampa UV-C 
4. Otwór do dodawania aromatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 

• Otwórz pojemnik do sterylizacji. Jeżeli chcesz skorzystać z funkcji 
aromaterapii, dodaj 3-6 kropli olejku eterycznego do otworou dodawania 
aromatu. 

• Umieść przedmiot, który chcesz wysterylizować w pojemniku i zamknij go. 
Przestroga: Pojemnik musi być zawsze odpowiednio zamknięty podczas 
sterylizacji. 
• Aby rozpocząć sterylizację, ustaw przełącznik w pozycji sterylizacji. Proces 

sterylizacji zostanie zakończony automatycznie po 5 minutach lub można go 
przerwać w dowolnym momencie, przestawiając przełącznik sterylizacji. 
Rozpoczęciu i zakończeniu sterylizacji towarzyszy sygnalizacja głosowa w 
języku angielskim „sterilization start“ oraz „sterilization finish“. 

• Promieniowanie ultrafioletowe niszczy DNA i RNA mikroorganizmów i w ten 
sposób eliminuje bakterie, wirusy, drobnoustroje itp. 

• Jeżeli chcesz zastosować aromat do przedmiotu, ustaw przełącznik w pozycji 
aromaterapii. Możesz zakończyć funkcję aromaterapii, przestawiając 
przełącznik aromaterapii lub odczekać 8 minut na automatyczne zakończenie. 
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Podczas funkcji aromaterapii jest włączony wskaźnik sygnalizacyjny 
aromaterapii. Rozpoczęciu i zakończeniu aromaterapii towarzyszy 
sygnalizacja głosowa w języku angielskim „aromatherapy start“ oraz 
„aromatherapy finish“. 

• Jeżeli aromat podczas aromaterapii osłabnie, dodaj ponownie olejek eteryczny. 
• Urządzenie można ładować za pomocą kabla USB lub zasilać powerbankiem. 
Przestroga: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do sterylizacji 
przedmiotów. Nie wolno go stosować na ludzkie ciało! 

 
 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

• Povrch přístroje otřete navlhčeným hadříkem a osušte. 
• Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących. 
• Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zakres napięcia znamionowego DC 5 V 
Maksymalna moc 9  W 
Lampa UV-C 253,7 nm 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych 
i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 


