1.
UVC LED Desinfioija Käyttäjän Ohje
2.
Hyödyt:
-Tulokset mikrobiologisesta analyysistäEscheria Coli

Staphylococcus Aureus
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Candida Albicans
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3.
Tuhoaa 99,99% mikrobeista: Desinfiointi tapahtuu kaksipuoleisella UV-valolla.
UV-valo 260-280nm aallonpituudella tuhoaa vaivattomasti bakteereita vahingoittamalla niiden DNA:n tai RNA:n
molekyylirakennetta, olemalla samalla turvallinen ja ympäristöystävällinen. Koko prosessi saavuttaa 99,99% desinfioinnin
mikrobeista.
Käyttökohteet: Laitteeseen ei mahdu pelkästään laaja valikoima erilaisia älypuhelimia (kooltaan enintään 6.5 tuumaa),
vaan soveltuu myös muille pienille esineille (pois lukien nesteet), kuten iPodeille, langattomille kuulokkeille, kelloille,
kosmetiikalle, koruille jne. Älä laita nesteitä laitteeseen.
Automaattinen desinfiointi 6 minuutissa: laita haluamasi esineet laitteeseen ja sulje kansi. Laite aloittaa desinfioinnin
automaattisesti. 6 minuutin kuluttua laite lopettaa desinfioinnin.
360 asteen täysi desinfiointi: laitteessa on neljä UVC LED-valoa, joista kaksi sijaitsevat desinfioitavan kohteen yläpuolella ja
loput kaksi kohteen alapuolella. Tämän johdosta säteily kohdistuu myös kohteen alapuolen ja laite saavuttaa 360 asteen
desinfioinnin. UV valo saattaa haurastuttaa pitkällä aikavälillä materiaaleja esim. muovia.
Älykäs desinfiointi, turvallisesti ja luotettavasti: UVC LED-valot sammuvat automaattisesti, mikäli avaat laitteen luukun
desinfiointiprosessin aikana, mikä estää UVC-valon pääsyn laitteen ulkopuolelle. Kun suljet kannen uudestaan, uudelleen
käynnistyy desinfiointiohjelma automaattisesti.
4.
Käyttö:
1. Kytke virtakaapeli: kytke laite virtalähteeseen USB-kaapelilla. Kun laite on kytketty punainen lamppu alkavaa
vilkkumaan.
2. Laitteen käyttö: avaa kansi ja laita haluamasi esine, jonka haluat desinfioida laitteeseen. Sulje kansi ja
desinfiointiohjelma alkaa automaattisesti. Punainen lamppu laitteen sivussa alkavat vilkkumaan merkiksi siitä,
että ohjelma on käynnissä. 6 minuutin kuluttua punaiset lamput jäävät palamaan yhtäjaksoisesti, jolloin
desinfiointi on valmis.
3. Älä jätä laitetta valvomatta kytkettynä virtalähteeseen.
Huom.!!! Mikäli laitteen kansi avataan kesken desinfiointiohjelman, jää punainen lamppu palamaan
yhtäjaksoisesti ja UVC LED-valot sammuvat automaattisesti. Kun laitteen kansi taas suljetaan alkaa ohjelma alusta
automaattisesti. Älä desinfioi nesteitä laitteen avulla.
Soveltuvat esineet: älypuhelimet (kooltaan enintään 6.5 tuumaa), langattomat kuulokkeet, pienet esineet, kellot,
pienet hammasharjat, kosmetiikka, korut jne.
Laite ei sovellu:
1.Pienille lapsille
2.Ulkokäyttöön
3.Nesteille
4.Käytettäväksi veden läheisyydessä

5. Ihmisten tai eläimien desinfiointiin
5.
Tekniset tiedot:
Syöttö: 5V. 1000mA
Portti: Micro USB
LED-valon aallonpituus: 260-280nm
LED-lamppujen lkm: 4
LED-lamppujen kesto: 10 000 tuntia
Sisäiset mitat: Pituus:170 Leveys:90 Korkeus:22mm
Laitteen mitat: Pituus:200 Leveys:118 Korkeus:48mm
Materiaali: ABS
Paino: 290g
Pakkaus sisältää: UVC LED Desinfioija, USB-kaapeli, Käyttöohje.
6.
Takuu
Takuuajan aikana tuotepalautukset tai hyvitykset tapahtuvat seuraavien käytäntöjen mukaisesti:
1. 12 kuukauden sisällä tuotteen ostohetkestä voit vaihtaa tuotteen uuteen , mikäli tuote on viallinen ja tuote sekä
pakkaus ovat ehjiä.
2. Takuuseen sisältyy viallisten tuotteiden vaihto uusiin.
Mahdolliset vahingot/tilanteet milloin takuu ei ole voimassa:
1. Tuotetta on muokattu tai korjattu ei-valtuutetun henkilön toimesta;
2. Tuote on vahingoittunut (tahallisesti tai vahingossa) tavalla, joka ei vaikuta tuotteen toimintaan, kuten tuotteen
altistuminen ruosteelle, muutos tuotteen värissä, rakenteessa tai pinnassa tai tuotteen kuluminen;
3. Tuote vaurioituu vahingossa, väärinkäytön seurauksena (tahallisesti tai vahingossa), tulen vaikutuksesta,
laiminlyönnin tai vääränlaisen ylläpidon seurauksena tai syystä että tuotetta käytetään vääränlaisissa olosuhteissa;
4. Maahantuojan myöntämä takuuaika on umpeutunut;
5. Kaikki tilanteet, joissa käyttäjän ohjetta ei ole noudatettu.
Usein kysyttyjä kysymyksiä:
Mikä on LED-lamppujen käyttöikä?
-10 000 tuntia, keskimääräinen käyttöikä on 3 – 5 vuotta.
Minkä kokoinen puhelun mahtuu laitteeseen?
-6,5 tuumainen.
Mihin laitetta on hyvä käyttää?
-Laitetta voi käyttää useisiin arjen esineisiin kuten puhelin, korut, avaimet, luottokortit jne. Älä kuitenkaan laita nestettä
sisältäviä asioita laitteen sisälle.
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