Technaxx® * Instrukcja obsługi

UV Pojemnik dezynfekcji antywirusowej TX-148
Z bezprzewodowym ładowaniem
Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG
oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi,
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą
Rady RED 2014/53/UE. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie:
www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed
pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi.
Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14
centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta
z sieci komórkowych). Email: support@technaxx.de
Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub
udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych
akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono
ten produkt.
Gwarancja 2 lata
Korzystaj z urządzenia. *Podziel się swoimi doświadczeniami i
opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Funkcje







Światło UV-C o wydajności sterylizacji 99,9%
Zabija wszystkie pospolite bakterie i wirusy
Dla smartfonów do 6,5”
Tylko 10 minut na jedno użycie
Z ładowaniem QI u góry pojemnika
Zbiorniczek na olejek aromatyczny

Szczegóły produktu
6

3
4
1
5

2

1 Włącznik/Wyłącznik
2 Kontrolka LED
3 Źródło światła UV-C
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4 Port USB
Zbiorniczek na olejek
5
aromatyczny
6 Ładowanie QI

Włącznik/Wyłącznik

Podłącz kabel ładujący do portu ładowania USB i podłącz go do
urządzenia. Usłyszysz dwukrotny dźwięk „kliknięcia”. Teraz
urządzenie jest gotowe do dezynfekcji Twoich rzeczy
umieszczonych w środku.
UWAGA: Ładowarka USB* powinna zapewniać minimum
5V/2A DC.
(*Ładowarka USB nie w zestawie)

Dezynfekcja

Aby rozpocząć dezynfekcję, umieść przedmiot (smartfon, itp.)
w pojemniku. Zamknij pojemnik i naciśnij przycisk (1). Kontrolka
zaświeci się na czerwono, usłyszysz dźwięk „kliknięcia”
i rozpocznie się dezynfekcja promieniami ultrafioletowymi (UV).
Kiedy dezynfekcja osiągnie 30%, kontrolka zmieni kolor na
niebieski. Kiedy dezynfekcja osiągnie 60%, kontrolka zmieni
kolor na zielony. Kontrolka wyłącza się po zakończeniu.
Usłyszysz trzykrotne „kliknięcie” i dezynfekcja zakończy się.
Całkowity czas wynosi około 10 minut.

Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby zakończyć dezynfekcję
w dowolnym momencie.
UWAGA: Pojemnik musi być całkowicie zamknięty. Otwarcie
pudełka przed zakończeniem dezynfekcji przerwie tę
czynność.

Wykorzystanie aromatu

Aby użyć aromatu do umieszczonych wewnątrz nieprzyjemnie
pachnących rzeczy, dodaj 3-6 kropli swojego ulubionego olejku
aromatycznego do zbiorniczka. Używaj wyłącznie olejków
aromatycznych na bazie wody.

Ładowanie bezprzewodowe

Aby skorzystać z ładowania bezprzewodowego, umieść telefon
na zamkniętym pojemniku na zakreślonym miejscu (6).
Ładowanie bezprzewodowe zapewnia 5V/1A. Gdy trwa
dezynfekcja, ładowanie bezprzewodowe nie jest obsługiwane.

Specyfikacje techniczne
Napięcie wejściowe
Port USB
Ładowanie
bezprzewodowe
Długość fal światła UV
Materiał
Ciężar/Wymiary
Zawartość pakietu

DC 5V/2A
5V/1A

5W
253,7nm
ABS
330g/(D) 197 x (SZ) 110 x (W) 46mm
Technaxx TX-148, kabel do
ładowania, ściereczka do
czyszczenia, instrukcja użytkownika

Rozwiązywanie problemów

● Jeśli dezynfekcja nie rozpocznie się, upewnij się, że kabel
zasilający został podłączony do źródła zasilania o mocy
wyjściowej co najmniej 5V/2A. ● Upewnij się, że pojemnik jest
całkowicie zamknięty ● Nie wlewaj więcej niż 6 kropli aromatu do
zbiorniczka na olejek aromatyczny ● Jeśli ładowanie
bezprzewodowe nie działa dobrze, umieść telefon nieco obok
zakreślonego miejsca.

Ostrzeżenia

● Nie patrz bezpośrednio w światło UV ● Nie wolno zdejmować
żadnej osłony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych
szkód. ● Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może to
doprowadzić do zwarcia, a nawet uszkodzenia. ● Nie wolno
rzucać ani potrząsać urządzeniem, ponieważ może to uszkodzić
wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne. ● Przechowuj
urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. ● Unikaj
wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. ● Nie wystawiaj
urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, aby uniknąć ryzyka
pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno wystawiać urządzenia
na działanie kapiących lub rozchlapywanych płynów. ● Trzymaj
urządzenie poza zasięgiem małych dzieci. ● Nie używaj olejków
aromatycznych na bazie alkoholu.
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały
opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać
je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z
odpadami gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić
urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić
urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać
materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać
rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących.
Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. Dystrybutor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388
Frankfurt a.M., Niemcy

