
Pred uporabo izdelka preberite uporabniški priročnik in zlasti varnostna navodila. Shranite uporabniški priročnik za nadaljnjo uporabo in ga 

vključite pri posredovanju izdelka tretjim osebam. Celly S.p.A. nikakor ne bo odgovoren za poškodbe ali škodo, povzročeno osebam ali 

premoženju, ki izhajajo nepravilne uporabe izdelka. 

VARNOSTNA OPOZORILA Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Izdelka se nikoli ne 

dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali v dežju. Da 

preprečite nepravilno delovanje ali poškodovanje izdelka, se izogibajte naključnim padcem, ne pritiskajte in ne tolcite po izdelku. Shranjuje 

stran od vlage, vode ali drugih tekočin. Če izdelek pride v stik z vodo, vlago ali drugimi tekočinami, ga ne uporabljajte, da ne bi prišlo do 

električnega šoka ali poškodb. Poleti ne shranjujte in ne izpostavljajte nobenemu viru toplote, neposredne sončne svetlobe, radiatorjem, 

peči ali drugim virom toplote, kot je armaturna plošča vašega avtomobila. Izdelka nikoli ne uporabljajte brez nadzora. Nikoli ne uporabljajte 

izdelka med tem, ko se premikate iz hladnega v toplo okolje. Lahko pride do kondenzacije in v nekaterih primerih izdelek poškoduje. Pred 

priključitvijo in ponovno uporabo pustite, da izdelek doseže sobno temperaturo. To bi lahko trajalo več ur. Temperatura uporabe: -10 - 45 ° 

C. Ne poskušajte spremeniti, popraviti ali razstaviti izdelka. Ne uporabljajte poškodovanega izdelka. V nobenem primeru za čiščenje ne 

uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali celo poslabšajo 

funkcionalnost izdelka. Pred čiščenjem odklopite vse povezane kable. Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. V notranjosti izdelka 

ni servisnih delov. Nikoli ga ne odpirajte in ne razstavljajte. Izdelek shranjujte tako, da bo nedosegljiv otrokom. Nikoli ne dovolite otrokom 

ali invalidnim osebam  uporabo električnih izdelkov brez nadzora. Odstranite vse dele embalaže. Pazite, da se otroci ne igrajo s plastičnim 

ovojem. Med igranjem ga lahko pogoltnejo in zadušijo. 

UPORABA – STERILIZACIJA Pred uporabo preverite, ali je izdelek, ki ga želite sterilizirati, toleranten na  ultravijolično svetlobo. Pritisnite 

tipko za sterilizacijo in naprava odda zvok "klik", s tem označuje začetek procesa. Zvok odda dvakrat v 5ih minutah. 

Po 5ih minutah je proces zaključen. Med sterilizacijo lučka za sterilizacijo sveti. Ne odpirajte sterilizatorja, dokler indikator za proces 

sterilizacije ne (lučka) ne ugasne.  

AROMATERAPIJA 

pritisnite tipko za začetek aromaterapije. Naprava v času procesa odda 2 zvočna signala, zadnji označuje zaključek procesa. Med procesom 

aromaterapije lučka neprestano sveti. Odprtina za vstavljanje arom je znotraj izdelka. Max. Kapaciteta 4 kapljice želene arome.  

Funkciji aromaterapije in sterilizacije se lahko odvijajo sočasno. Naprošamo vas, da za polnjenje uporabljate kabel, ki je priložen v setu. 

Uporaba drugega kabla lahko povzroči sistemske napake pri izdelku. Za polnjenje lahko uporabite adapter z izhodno močjo, ki ne presega 

DC 5V/1A, drugače lahko to vpliva na delovanje naprave. Če vstavljate arome, bodite pazljivi da ne kapnete več kot 4 kapljice. Priporočljivo 

je, da uporabljate le navadna eterična olja.   

 

Naprava proizvaja UV žarke, ki razgrajujejo bakterije na celični ravni. UV žarki uničijo večino bakterij na površinah. Naprava efektivno uniči 
do 99% bakterij. UV žarke proizvajata dve UV antibakterijski lučki z življenjsko dobo do 50000 ur. Lučki nista zamenljivi. Svetloba doseže vse 
površine telefona oz. objekta, ki ga postavite v napravo.  

 
VSEBINA 
Sterilizator, Uporabniški priročnik, zunanji kabel USB, Krpa za čiščenje mobilnega telefona. 

 
SPECIFIKACIJE 
Nazivni vhod: DC 5V / 1A  
Sterilizacijska moč: 1,5 W Moč aromaterapije: 1W Največja moč: 2W 
Delovna temperatura: -10 ° C- 45 ° C Dolžina ultravijoličnega vala: 253,7nm 
Neto teža: 300g 
Bruto teža: 550 g 
Mejna mera: 231.124147 mm 
Notranja dimenzija: 199.105.30 mmČIŠČENJE 
Pred čiščenjem izključite vse kable. 
Po potrebi očistite sterilizator z rahlo vlažno krpo in pustite, da se pred uporabo popolnoma posuši. 
Za odstranitev prahu na konektorjih uporabite čisto krtačo z mehkimi, dolgimi ščetinami. 
Ne uporabljajte močnih, jedkih ali plinastih čistil. 
Prepričajte se, da v ohišje ne prodre voda ali druge tekočine. 

 
SKLADIŠČENJE 
Sterilizator hranite v čistem, suhem prostoru. Hranite stran od neposredne sončne svetlobe. 
Odstranjevanje izdelka (Uporablja se v državah s sistemi za ločevanje materialov z možnostjo reciklaže) 

Uporabniki naj brezplačno odložijo izdelek v ločenih zbirnih centrih. Adekvirano odstranjevanje odpadkov dovoljuje, da se izdelek dodeli 

recikliranju, vrste odpadkov pa jih reciklirajo odgovorno. Odgovorno ravnanje z odpadki odstranjevanjem omogoča preprečevanje 

morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi in spodbujanje ponovne uporabe in / ali recikliranja materialov. Nepooblaščeno odstranjevanje 

elektronskih izdelkov, celic in baterij od gospodinjskih uporabnikov vključuje sankcije valutne zakonodaje. Ta izdelek je v skladu z RoHS 

2011/65/EU. Artikel je opremljen z CE znakom in ustreza varnostnim standardom, ki jih je določa Evropska unija. Celly SpA izjavlja, da je 

izdelek v skladu z direktivo 2014 / S3 / EU. Več informacij lahko najdete na uradni Celly strani (www.celly.com) Zemlja porekla: Kitajska.  

 


