Multifunktsionaalse UVC steriliseerimise karbi kasutusjuhend:

Toote info
See toode on UV steriliseerimise karp, mis kasutab UVC tehnoloogiat. Ühe nupuvajutusega desinfitseerib
ja takistab 99.9% bakterite paljunemist ohutult ning kiirgusvabalt.
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UVC steriliseerimise lüliti
Juhtmevaba laadimise lüliti
Led steriliseerimise tuled
USB type-C pesa

Kasutamine:

1. Kõigepealt ühenda USB kaabel karbi type-C liitega.

2. Pange steriliseeritavad esemed karpi ja seejärel sulgege kaas. Veenduge, et kaas on kinni ning
seejärel vajutage nuppu 1. Steriliseerimise alustamisel hakkab vilkuma märgutuli nupu 1. ümber.
Steriliseerimise lühitsükkel kestab 3 minutit.

3. Juhtmevaba laadimine ( Ühendage toode USB kaabliga ning asetage telefon karpi nii, et
juhtmevaba laadimine saaks telefoniga ühendust ning vajutage nuppu 2. et alustada juhtmevaba
laadimist). NB! Karbis saab laadida iPhone 8 ja edasi ning Android telefone, mis toetavad
juhtmevaba laadimist.

Steriliseerimise rakendamise ulatus
Igapäeva esemete nagu mobiiltelefonide, näomaskide, elektroonika seadmete, kosmeetikavahendite,
käekellade ja muude väikeste esemete steriliseerimiseks.

Steriliseerimise põhimõte
LED- ultraviolett steriliseerimise abil hävitab ultraviolettkiirgus bakterite DNA või RNA
molekulaarstruktuuri nii, et bakterid surevad täielikult ja ei saa paljuneda.

Kaitsemeetmed
Toode on varustatud sisseehitatud intelligentse kaitsesüsteemiga. Kui karp desinfitseerimise ajal
hooletult avatakse, peatab seade UVC steriliseerimise viivitamatult , vältides sellega otsest ärritust
silmadele ja nahale.

Toote parameetrid
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Toote nimi: Mirrior UVC karp
Toote mudel: Mirror 004
Sisend: 5V / 2A
Sisendliides: USB –Type C
LED-I Lainepikkus: 260-280nm
Toote suurus: 246*139*74.5 (mm)
LED-lampide arv: 6*5mW
Lambi eluiga: 1000 tundi
Temperatuur: Töötemperatuur (0~40°C), hoiustamise temperatuur (-20~55°C), laadimise
temperatuur (0~40°C)

Levinud bakterid ja viide haigustele
Bakter

Haigus

HFMD viirus

Palavik, love, müokardiit, meningiit jne.

Gonorröa

Uriit, emakakaelapõletik, artriit, meningiit

Hepatiidi viirus

A-hepatiit, B-hepatiit ja muud viirushepatiidid

Düsenteeria

Kõhulahtisus ja muud soole nakkushaigused

Salmonelloos

Tüüfus, enterofebriil, gastroenteriit, septitseemia

Gripiviirus

Gripp, linnugripp

Kolibakter

Kõhulahtisus, septiseemia, kuseteede infektsioon

Tuberkulosis

Tuberkuloos, põletik

Noroviirus

Nakkav kõhulahtisus, oksendamine, kõhuvalu

Pakkimisnimekiri
1. UV Karp
2. USB kaabel (type-C)
3. Kasutusjuhend
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See toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ohutuks kasutamiseks.
Ärge võtke toodet lahti ega torgake läbi.
Ärge jätke toodet tule, kõrge temperatuuri ega vee kätte.
Selle toote kasutamisel on soovitatav kasutada tavalist laadijat ja USB-kaablit.
Kui leiate mõne soovimatu nähtuse, lõpetage toote kasutamine.
See toode ei sobi madala füüsilise taju ja vaimse võimega inimestele (sh lastele). Ettevaatlik
tuleks olla seadmega kokku puutuvate laste suhtes ning veenduda, et seadet ei kasutataks
mänguasjana.

