
1. 

UVC LED Desinficerare Bruksanvisning 

 

2. 

CERTIFIKAT ÖVER MIKROBIOLOGISK ANALYS 

 

Escherichia Coli          Staphylococcus Aureus     Candida Albicans 

Steriliserar: 99,99%                       Steriliserar: 99,99%                                 Steriliserar: 99,99% 

 

3. 

Eliminerar 99,99% av mikrober: desinfekterar med tvåfaldig UV-ljus. UV-strålningen som 

har våglängd av 260-280nm dödar bakterier genom att förstöra deras DNA eller RNA 

struktur, samt är säker och miljövänlig. Processen uppnår 99,99% sterilisation.  

 

Vad kan apparaten bli använd till: desinfekterar inte bara din mobiltelefon (inte större än 

6.5 tums), utan är användbar till alla mindre föremål (inte vätskor) som t.ex. iPod, headsets, 

armbandsurs, kosmetik och smycken. Vissa material t.ex. plast kan bli bräckligt, om utsatt 

långtidigt till UV-ljuset.  

 

Automatisk sterilisation i 6 minuter: sätt föremålet du vill desinfektera i apparaten och 

stäng locket. Apparaten börjar desinfektionsprocessen automatiskt. Efter 6 minuter slutar 

apparaten programmet och processen är färdig.  

 

360 graders desinfektion av objektet: processen använder sig av fyra UVC LED-lampor, två 

stycken över föremålet som desinfekteras och två stycken under föremålet. Metoden 

sprider strålningen också under föremålet och ger en 360 graders desinfektion, utan att man 

behöver vända föremålet.  

 

Avancerad desinfektion, säkert och pålitligt: UVC LED-lamporna blir automatiskt avstängda 

om du öppnar locket under sterilisationsprocessen, som gör användningen av apparaten 

säkert och pålitligt. Om du efter det stänger locket igen fortsätter processen automatiskt.  

 

 



4.  

Användning: 

1.  

Koppling av apparaten: vänligen koppla strömkällan genom USB kabel. Efter 

kopplingen börjar röda ljuset blinka i sidan av apparaten. 

2. Desinfektionsprocessen: öppna locket och sätt in föremålet du vill desinfektera. 

Stäng locket och processen börjar automatiskt. Röda lampan vid sidan av apparaten 

börjar blinka som en indikator för att processen är på gång.  Efter 6 minuter blir den 

röda lampan på som betyder att desinfektionen är klar.  

3. Lämna inte apparaten kopplad till en strömkälla utan övervakning. 

 

OBS!!! Om du öppnar locket under processen blir röda lampan vid sidan av 

apparaten på och UVC LED lamporna blir avstängda. Efter att locket stängs igen 

börjar processen och tiden från början (6 minuter). Desinfektera inte vätskor. 

 

Passande föremål: mobiltelefon (inte större än 6.5 tums), headsets, små apparater, 

armbandsurs, kosmetik, smycken, etc. 

 

Apparaten ska inte användas: 

1. Av små barn 

2. Utomhus 

3. Till att desinficera vätskor 

4. I närheten av vatten 

5. Till desinficering av människor eller djur. 

 

5. 

Specifikationer: 

Input: 5V 1000mA 

Passande input:  Micro USB 

LED våglängd: 260-280nm 

LED lampornas mängd: 4  

LED livslängd: 1000h 

Inre mått: 170 x 90 x 22mm 

Storlek:  200 x 118 x 48mm 

Material: ABS 



Vikt: 290g 

Paketen innehåller:  UVC LED Desinficerare, USB kabel, Bruksanvisning 

 

6. 

Garanti 

Under garantiperioden kan du få ett substitut eller en återbetalning enligt följande 

procedur: 

1. Inom 12 månader efter du köpt produkten kan du byta produkten till en ny eller få en 

återbetalning, om produkten inte fungerar som den ska och produkten samt paketet är 

hela och i bra kondition. Porton betalas av importören.  

2. Till garantin tillhör växling av felaktiga produkter till nya motsvarande.  

 

Vad som inte tillhör garantin: 

1. Produkten har blivit mixtrad, reparerad eller modifierad av en inte auktoriserad 

personal; 

2. Produkten blir skadad (av misstag eller inte) på sätt som inte påverkar produktens 

funktioner, så som att produkten blir utsatt till rost, ändring i färg, struktur eller 

ytorna av produkten, slitage, och gradvis förslitning; 

3. Produkten blir skadad p.g.a. misstag, misshandel, naturkatastrof, felaktig 

användning på misstag eller annars, eld, försummelse eller felaktigt underhåll och 

användning i onormala förhållanden; 

4. Garantiperioden som importören stipulerat för produkten har upphörts; 

5.  Situationer där användningsmanualen för produkten har inte följts; 

 

 

7.Vänliga frågor: 

 

Hur lång livslängd har UVC-lamporna?  

-10 000 timmar, den genomsnittliga användningstiden är 3 - 5 år. 

Hur stor telefon ryms i apparaten? 

-6,5 tums. 

Vad kan man använda apparaten till? 

-Alla vardagliga föremål som t.ex. mobiltelefonen, smycken, nycklarna och kreditkort. Sätt 

inte vätska in i apparaten. 

 



Om du returnerar produkten, använd returneringsnummer: 659858 

asiakaspalvelu@smartvice.fi 

SmartVice Oy 

Esbo 

 

Instruktioner för situationer där det uppkommer fel i apparatens funktioner 

Kontrollera apparaten externt. Läs bruksanvisningen och kontrollera att apparaten är 

kopplad till en strömkälla. Om det uppkommer ett problem med apparaten som du inte kan 

lösa eller förstår, och du hittar inte hjälp i bruksanvisningen, kontakta vår kundservice via 

email. Under tiden vänligen avkoppla apparaten från strömkällan och vänta på svaret från 

kundservice. 

Återvinning av apparaten 

Vänligen återvinn apparaten i en återvinningscentral där du kan återvinna elektronik. 
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