Technaxx® * Návod k obsluze

UV Anti-virový Dezinfekční Box TX-148
S bezdrátovým nabíjením
Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že
tento výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky
základními norem uvedených ve směrnici Rady RED 2014/53/EU.
Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště
“Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě
přečtěte návod k obsluze.
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14
centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení
produktu opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento
produkt. V případĕ záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste
tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky
Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na
jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti







UV-C světlo s 99,9% sterilizační účinností
Zabíjí všechny běžné bakterie & viry
Pro chytré telefony do 6,5 ”
Pouze 10 minut pro jedno využití
S nabíjením QI v horní části krabice
Aroma olejová komora
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1 Vypínač Zap/ Vyp
2 LED indikátor
3 Zdroj světla UV-C

3

4 Port USB
5 Aroma sklad
6 QI nabíjení

Vypínač Zap/ Vyp

Připojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu USB a připojte jej k
zařízení. Bzučák vydá zvuk „klik“ dvakrát. Nyní je zařízení
připraveno k dezinfekci vašich věcí umístěných uvnitř.
POZNÁMKA: Nabíječka USB * by měla poskytovat minimálně
5V/2A DC.
(* USB nabíječka není součástí balení)

Dezinfekce

Chcete-li zahájit dezinfekci, umístěte objekt (Smartphone atd.)
dovnitř krabice. Zavřete krabici a stiskněte tlačítko on/zap (1).
Indikátor začíná červeným světlem a bzučák vydá zvuk
„klik“ pro spuštění dezinfekce ultrafialovým (UV) paprskem.
Když dezinfekce dosáhne 30%, kontrolka se změní na modrou.
Když dezinfekce dosáhne 60%, kontrolka se změní na zelenou.
Po dokončení se indikátor zhasne. Bzučák vydá zvuk
„klik“ třikrát a dezinfekce končí. Celková doba je celkem 10
minut. Stisknutím tlačítka on/off (zap/vyp) dezinfekci zastavíte
kdykoli.
POZNÁMKA: Krabici je třeba úplně zavřít. Otevřete pole před
dokončenou dezinfekcí přeruší postup.

Využití vůně

Chcete-li použít aroma pro špatně vonící věci umístěné uvnitř,
vložte do aroma skladu 3-6 kapek vašeho oblíbeného aroma
oleje. Používejte pouze aromatický olej na bázi vody.

Bezdrátové nabíjení

Chcete-li používat bezdrátové nabíjení, umístěte telefon na horní
část uzavřeného boxu v zakroužkovaném místě (6). Bezdrátové
nabíjení poskytuje 5V/1A. Když je dezinfekce zapnutá,
bezdrátové nabíjení není podporováno.

Technické údaje

Vstupní napětí
Port USB
Bezdrátové nabíjení
Vlnové délky UV-světla
Materiál
Hmotnost / rozměry
Obsah balení

Odstranění závad

DC 5V/2A
5V/1A
5W
253,7nm
ABS
330g / (D)197 x (Š) 110 x (V)46mm
Technaxx TX-148, nabíjecí kabel,
čisticí hadřík, uživatelská příručka

●Pokud se dezinfekce nezačne, nezapomeňte připojit napájecí
kabel ke zdroji napájení s minimálním výstupem 5V/2A. ●
Ujistěte se, že je schránka zcela zavřená. ● Do úložiště aroma
nenaplňujte více než 6 kapek aroma. ● Pokud bezdrátové
nabíjení nefunguje dobře, umístěte telefon o něco více vedle
zakroužkovaného místa.

Upozornění

● Nedívejte se přímo do UV světla ● Nesundávejte žádný kryt,
abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
jiným škodám. ● Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani rozebírat,
může dojít ke zkratu, poškození. ● Přístroj neshazujte,
nepoškozujte jej, mohlo by dojít k jeho poškození. ● Uchovávejte
zařízení v suchém a větraném prostředí. ● Nevystavujte vlhkosti
a vysoké teplotě. ●Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti. Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající
vodě. ● Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.
● Nepoužívejte aromatický olej na bázi alkoholu.
Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály
jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich
druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich
likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří
do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré
přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním
a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či
drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení
po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH
& Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

