
UV sterilizáló és vezeték ﾐélküli töltő 

Haszﾐálati útﾏutató 

Csomag tartalma 

• 1 db UV sterilizáló doHoz 

• 1 db USB-A Type-C káHel ヱ.ヲﾏ 

• 2 db Cseppeﾐtő 

Gyors beüzeﾏelés 

1. Csatlakoztassa a IsoﾏagHaﾐ található T┞pe-C káHelt a doHozhoz, a 
ﾏásik végét pedig egy USB hálózati adapterhez ふajáﾐlott 5V/3A 15W 

adapter). A doHoz állapotjelző LED-je piros szíﾐﾐel jelzi, hog┞ készeﾐ 
áll a haszﾐálatra. 

2.  Hel┞ezze a telefoﾐját ふvag┞ ﾏás kiseHH kiegészítőket pl. kulIs, ékszer 
stb.) a dobozba. A doboz két fertőtleﾐítési ﾏóddal rendelkezik: 

a. 18 perces: Nyomja meg egyszer a doboz tetejéﾐ található 
goﾏHot. A LED kék szíﾐűre vált és ヱ haﾐgjelzés hallható. 

b. 30 perces: Nyomja meg 2x a gombot. a LED zöld szíﾐűre 
vált és két haﾐgjelzés hallható. 

c. Miutáﾐ az 18 vag┞ 5 perIes fertőtleﾐítés Hefejeződik 3 

haﾐgjelzés hallható 

3. Az aroﾏaterápiás fertőtleﾐítéshez HekapIsolás elött a ﾏellékelt 
Isepegtetővel Iseppeﾐtsen 2-3 cseppet a doboz HelsejéHen, bal 

oldalon található párologtatóHa. 

4. A vezeték ﾐélküli töltéshez ふaﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ telefoﾐja táﾏogatjaぶ 
helyezze a telefoﾐját a doHoz tetejéﾐ található „Fast charge” felület 
közepére. A töltés autoﾏatikusaﾐ ﾏegkezdődik és a LED fol┞aﾏatos 
piros világításra vált. 

5. A fertőtleﾐítés és a vezeték ﾐélküli töltés eg┞szerre-eg┞időHeﾐ is 
haszﾐálható. Ilyenkor a LED piros-zöld vag┞ piros-kék szíﾐűeﾐ villog. 

6. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ szeretﾐé ﾏegszakítaﾐi a fertőtleﾐítést ン┝ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a 
gombot, az állapotjelző LED kialszik és a fertőtleﾐítés leáll. 

7. Ha felnyitja a doboz fedelét fertőtleﾐítés közHeﾐ az UV féﾐ┞ 
automatikusan kikapcsol.  

 

Figyelﾏeztetések 

• 2-ン Iseppﾐél ﾐe haszﾐáljoﾐ töHH illatosítót 

• Ne haszﾐáljoﾐ alkohol tartalﾏú illatosítót ふpl. parfüﾏ stH.ぶ 
• Ha hosszaHH ideig ﾐeﾏ haszﾐálja a fertőtleﾐítőt az UV féﾐ┞ 

HekapIsolásához kH. ヱヰ ﾏásodperI Heﾏelegedési idő szükséges. 
• Ne próHálja ﾏeg szétszedﾐi 
• Ne haszﾐálja ﾏagas hőﾏérsékletű vag┞ ﾐag┞ páratartalﾏú helyen 

• A vezeték ﾐélküli töltő rész Isak ﾏoHil telefoﾐok töltésére alkalﾏas 

• A vezeték ﾐélküli töltő felület és a telefoﾐ közé ﾐe hel┞ezzeﾐ 
semmil┞eﾐ féﾏ tárg┞at 

• Ne haszﾐáljoﾐ erős veg┞szereket a tisztításához 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgar┞ Kft. tulajdoﾐát képezﾐi és 
szerzői jog védi.  

A WPOWER® Huﾐgar┞ Kft. előzetes írásHeli eﾐgedél┞e ﾐélkül ﾐeﾏ 
ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ 
részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, 
leírások a terﾏék g┞ártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és valóság 
tartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgar┞ Kft. seﾏﾏil┞eﾐ felelősséget 
ﾐeﾏ vállal. 


