Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

UV Antivirusdesinfectiekastje TX-148
Met draadloos opladen
Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat
dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in
overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED
2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:
www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”).
Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de
gebruikersaanwijzing.
Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14
cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele
netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de
Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of
doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor
dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact
op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.
Garantie 2 jaar
Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over
een van de bekende internetportals.

Kenmerken







UV-C-licht met 99,9% sterilisatie-efficiëntie
Doodt alle voorkomende bacteriën en virussen
Voor smartphones tot 6,5"
Slechts 10 minuten voor één gebruik
Met QI-opladen aan de bovenkant van het kastje
Aromatische oliekamer
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1 In-/uitschakelen
2 Led-indicatielampje
3 UV-C-lichtbron
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4 USB-poort
5 Aromadepot
6 QI-opladen

In-/uitschakelen

Sluit de oplaadkabel aan op een USB-oplaadpoort en sluit deze
aan op het apparaat. De zoemer geeft twee keer een "Klik"geluid. Nu is het apparaat klaar voor het desinfecteren van uw
spullen die erin worden geplaatst.
OPMERKING: De USB-lader* moet minimaal 5V/2A DC
leveren.
(*USB-lader niet meegeleverd)

Ontsmetting

Om de desinfectie te starten, plaatst u het voorwerp
(Smartphone, enz.) in het kastje. Sluit het kastje en druk op de
aan-knop (1). Het indicatielampje begint met een rood licht en
de zoemer geeft een "Klik"-geluid om de ultraviolette (UV)
stralingsdesinfectie te starten. Wanneer de desinfectie 30%
bereikt, wordt het indicatielampje blauw. Wanneer de
desinfectie 60% bereikt, wordt het indicatielampje groen. Het
indicatielampje schakelt uit wanneer deze is voltooid.

De zoemer geeft drie keer het "Klik"-geluid en de desinfectie
eindigt. De totale tijd bedraagt ongeveer 10 minuten. Druk op
de aan/uit-knop om de desinfectie op elk moment te stoppen.
OPMERKING: Het kastje moet volledig gesloten zijn. Het
openen van het kastje voordat de desinfectie
voltooid is, zal de voortgang onderbreken.

Aromagebruik

Om een aroma te gebruiken voor uw slecht ruikende spullen die
erin zijn geplaatst, doe 3-6 druppels van uw favoriete aroma-olie
in het aromadepot. Gebruik uitsluitend aroma-olie op basis van
water.

Draadloos opladen

Om het draadloos opladen te gebruiken, plaatst u uw telefoon
bovenop het gesloten kastje op het omcirkelde vlak (6).
Draadloos opladen zorgt voor 5V/1A. Terwijl desinfectie is
ingeschakeld, wordt draadloos opladen niet ondersteund.

Technische specificaties
Ingangsspanning
USB-poort
Draadloos opladen
Golflengte UV-licht
Materiaal
Gewicht/afmetingen
Inhoud van de
verpakking

Probleemoplossing

DC 5V/2A
5V/1 A
5W
253,7 nm
ABS
330 g/(L) 197 x (B) 110 x (H) 46 mm
Technaxx TX-148, oplaadkabel,
schoonmaakdoekje,
gebruikershandleiding

●Als de desinfectie niet start, moet u de voedingskabel op een
voedingsbron met een minimale uitgang van 5V/2A aansluiten. ●
Zorg ervoor dat het kastje volledig gesloten is ● Vul niet meer
dan 6 druppels aroma in het aromadepot ● Als het draadloos
opladen niet goed werkt, plaats uw telefoon dan een beetje meer
naast het omcirkelde vlak.

Waarschuwingen

● Verwijder geen enkele afdekking om het risico op een
elektrische schok of schade te vermijden. ● Probeer het apparaat
nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs
schade. ● Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee,
de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen
hierdoor kapot gaan. ● Bewaar het apparaat in een droge en
goed geventileerde ruimte. ● Voorkom een hoge
vochtigheidsgraad en hoge temperatuur. ● Stel dit apparaat niet
bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische
schokken te verminderen. Het apparaat mag niet worden
blootgesteld aan druppelend of spattend water. ● Houd het
apparaat uit de buurt van kleine kinderen. ● Gebruik geen aromaolie op basis van alcohol.
Aanwijzingen voor milieubescherming:
Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw
worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het
huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen
verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte
doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen.
Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve
schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen
zorgvuldig af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH &
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

