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Před použitím si přečtěte instrukce k používání. 
 

I. TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model – KD-168 
Modelové číslo od výrobce: 2020051303 
Rozměry zařízení - 218 x 182 x 53 mm 
Vnitřní rozměry zásobníku - 180 x 100 x 22 mm 
 

II. ÚČEL POUŽITÍ 
UV sterilizátor je navržen tak, aby ničil bakterie z telefonů,, masek, hodinek, šperků a dalších drobných předmětů. Zařízení 
díky speciálním lampám UV-C dokáže zabít téměř 99,9% bakterií, plísní, virů a jiných mikroorganismů. 
 

III. FUNKCE ZAŘÍZENÍ 
 

Sterilizátor má následující funkce: 
 

A. Funkce Sterilizace –  ničí bakterie z telefonů,, masek, hodinek, šperků a dalších drobných 
předmětů pomocí UV světla. 

 
B. Funkce Aroma – umožňuje osvěžit telefon nebo jiné předměty Vaší vůní. Stačí k tomu pár kapek 

vonného oleje. 
 

 
 

IV.  Sterilizace 
 

1. Připojte zařízení pomocí kabelu k elektřině (menší konec kabelu zastrčte do sterilizátoru a větší do adaptéru a 
ten poté do zásuvky či využijte k napájení počítač a větší konec strčte do něj), ozve se Vám hlas, který oznámí 
spuštění 

2. Otevřete poklop zařízení a vložte telefon nebo jiný předmět, který chcete sterilizovat do sterilizátoru. Poklop 
opět zavřete 

3. Stiskněte tlačítko „coating". 
4. Ozve se hlas a rozsvítí se Vám světélko na procentuální stupnici 
5. Zhruba po 10 minutách světlo dosáhne na stupnici 100% a zhasne, v tuto chvíli je sterilizace dokončena. 
6. Předmět vyjměte ze zařízení. 

 
 
 

V. Funkce aroma 
 

1. Připojte zařízení pomocí kabelu k elektřině (menší konec kabelu zastrčte do sterilizátoru a větší do adaptéru a 
ten poté do zásuvky či využijte k napájení počítač a větší konec strčte do něj), ozve se Vám hlas, který oznámí 
spuštění 

2. Otevřete poklop zařízení a do pravé dírky uvnitř zařízení nakapejte pár kapek vonného oleje. 
3. Vložte telefon nebo jiný předmět, který chcete provonět do sterilizátoru. Poklop opět zavřete. 
4. Stiskněte tlačítko „incense". 
5. Ozve se hlas a rozsvítí se Vám světélko na stupnici 
6. Zhruba po 3 minutách se ozve hlas, s informací že funkce aroma byla dokončena. Zároveň také světlo dosáhne 

na stupnici 100% a zhasne. 
7. Předmět vyjměte ze zařízení. 

 


