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Návod na použitie 

MULTIFUNKČNÝ UV-C STERILIZAČNÝ BOX  
S-1085 Sterilife 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto prístroja sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Prístroj 
používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre 
prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu prístroja nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie prístroja nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.  

UPOZORNENIE 
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 

zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú 
vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a 
jeho napájací kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 

• Deti sa s prístrojom nesmú hrať. 
• Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami. Na 
prístroji nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Tento prístroj je určený iba na sterilizáciu predmetov. Nesmie byť použitý na 
ľudské telo. 

• Počas sterilizácie musí byť box vždy riadne zatvorený. 
• Zabráňte priamemu styku prístroja s vodou. Neponárajte prístroj ani jeho časti 

do vody či inej kvapaliny. 
• Nevystavujte prístroj poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) 

a priamemu slnečnému žiareniu. 
• Prístroj je možné nabíjať pomocou USB kábla. 
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POPIS PRÍSTROJA 
 

1.  Prepínač sterilizácie 
2. Prepínač aromaterapie 
3. UV-C trubice 
4. Otvor pre pridanie arómy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITIE PRÍSTROJA 

• Otvorte sterilizačný box. Ak chcete využiť funkciu aromaterapie, nakvapkajte 
3-6 kvapiek esenciálneho oleja do otvoru pre pridanie arómy. 

• Vložte predmet, ktorý chcete sterilizovať, do boxu a zatvorte ho. 
Upozornenie: Počas sterilizácie musí byť box vždy riadne zatvorený. 
• Pre zahájenie sterilizácie prepnite prepínač do pozície sterilizácie. Proces 

sterilizácie bude automaticky dokončený po 5 minútach, alebo ho môžete 
kedykoľvek ukončiť opätovným prepnutím prepínača sterilizácie. Začatie a 
skončenie sterilizácie je sprevádzané hlasovou signalizáciou v anglickom 
jazyku "sterilization start" a "sterilization finish". 

• Ultrafialové žiarenie ničí DNA a RNA mikroorganizmov a eliminuje tak 
baktérie, vírusy, mikróby a i. 

• Pokiaľ chcete na predmet aplikovať arómu, prepnite prepínač do pozície 
aromaterapie. Funkciu aromaterapie je možné ukončiť opätovným prepnutím 
prepínača aromaterapie alebo počkať 8 minút na automatické dokončenie. 
Počas funkcie aromaterapie svieti svetelná indikácia aromaterapie. Začatie a 
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skončenie aromaterapie je sprevádzané hlasovou signalizáciou v anglickom 
jazyku "aromatherapy start" a "aromatherapy finish". 

• Ak vôňa pri funkcii aromaterapie zoslabne, pridajte znovu esenciálny olej. 
• Prístroj je možné nabíjať pomocou USB kábla alebo napájať powerbankou. 
Upozornenie: Tento prístroj je určený iba na sterilizáciu predmetov. Nesmie byť 
použitý na ľudské telo! 

 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Povrch prístroja utrite navlhčenou handričkou a osušte. 
• Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. 
• Neponárajte prístroj ani jeho časti do vody či inej kvapaliny. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  
Menovitý rozsah napätia DC 5 V 
Maximálny výkon 9  W 
UV-C lampa 253,7 nm 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.  


