
NÁVOD K OBSLUHE UVC DEZINFEKČNÝ BOX PREVENTIKO 

DOVOZCE: AZU FM s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1, info@preventiko.cz, +420 608 073 300 
 

Vážený zákazník, 
ďakujeme  Vám za nákup nášho výrobku. Výrobok slúži predovšetkým k dezinfekcii rúšok a respirátorov, malých predmetov ako 
sú okuliare, hodinky, kľúče, mobilné prístroje. Tento návod k obsluhe je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu 
výrobku do prevádzky a k jeho obsluhe.  

 
 

1.Popis produktu:  
 
1.tělo boxu 
2. výklopný kryt  dezinfekčného priestoru 
3. konektor napájania (vstup) - mikro USB 
4. konektor napájania (výstup) - USB typ A 
5. ovládacie tlačidlo  „Sterilisation“ – spustenie dezinfekcie 
6. ovládacie tlačidlo  „Aromatherapy“ – spustenie aróma terapie  
7. LED indikácia priebehu dezinfekcie / aróma terapie / 
8. UV lampy 
9. UV LED dióda 
10. otvor pre esenciu na aróma terapiu  
11. reproduktor 
 
2. Ako dezinfikovať: 
1. Pripojte napájací UVC kábel k zdroju USB napájania a koncovku mikro 
USB vložte do konektora na UVC boxe (3). 
2. Vložte predmet do  UV boxu a zavrite kryt.  
3. Stlačte tlačidlo  „Sterilisation“ a dezinfekcia začína. Trvá približne 5 minút, 
kým je proces dokončený. Priebeh dezinfekcie môžete sledovať postupným 
rozsvietením LED diód 25-50-75-100 %. Pokiaľ svieti posledná dióda „100 %“ 
a ozve sa následne zvuková informácia o ukončení procesu, čistenie je 
dokončené. Všetky LED diódy zhasnú.   
4. Otvorte kryt a vyberte predmet. Kryt otvárajte až potom, ako zhasnú 
všetky štyri LED diódy!  
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V priebehu dezinfekcie nikdy neotvárajte kryt 
a nepozerajte sa do UV svetla. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku!!! 
Ako používať Aróma terapie:  
1. Pripojte zdroj napájania do UV boxu.  
2. Kvapnite 1-2 kvapky esenciálneho oleja do otvoru pre aróma terapiu.  (10) 
3. Vložte predmet do UV boxu a zatvorte kryt.  
4. Stlačte tlačidlo  „Aromatherapy“. Proces trvá približne 5 minút, priebeh 
a indikácia procesu je rovnaká ako pri sterilizácii (viď. vyššie). 5. Otvorte kryt 
a vytiahnite predmet potom, čo sa ozve zvuková informácia a zhasnú všetky 
štyri LED diódy. Aróma terapia nenahradzuje dezinfekciu.  
UV sterilizačný box predmety nijak nepoškodí.  

 
3. Bezpečnostné inštrukcie: 
• Počas používania majte kryt boxu vždy zatvorený. Neotvárajte ho pokiaľ 

nie je proces sterilizácie alebo aróma terapie dokončený, to znamená 
pokiaľ sa neozve zvuková informácia a nezhasnú všetky štyri LED diódy.   

• Držte box  mimo dosah tepelných zdrojov,  vody a žieravých chemikálií. 
• V priebehu procesu sterilizovania sa nikdy nepozerajte do boxu.  
• Nepreplňujte otvor na esenciálne oleje, použite maximálne 1-2 kvapky. 

4.Technické parametre: 
4.T 

Rozmery vonkajšie: 227 x 130 x 53 mm Rozmery vnútorné: 180 x 
100 x 22 mm Maximálna veľkosť mobilného telefónu: 6,5“ USB 
vstup (napájanie): 5V / 2A 
USB výstup: 5V / 1A 
Maximálny príkon: 9 W 
Vlnová dĺžka UV-C žiarení: 253,7 nm 
Čistá hmotnosť: 340g 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení: 
Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by 
oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domáceho 
odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte 
v určenom zbernom mieste, kde prijaté zdarma. Správnou 
likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potencionálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od 
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.  
 
5.Servis: 
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, 
kontaktujte spoločnosť AZU FM – dovozcu zariadenia  
(info@preventiko.cz). Pri použití výrobku sa riaďte pokynmi 
uvedenými v priloženom návode k použitiu. Na reklamácii nebude 
brané v úvahu, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili 
pokynmi uvedenými v návode na použitie.   
 
6.Záruka sa nevzťahuje: 
- na prirodzené opotrebenie funkčných častí  výrobku v dôsledku 
jeho používania  
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku   
(napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému 
opotrebovaniu.. ) 
- na škody a poruchy  spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. 
klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným použitím 
apod.) 
- na mechanické poškodenia v dôsledku pádu výrobku, nárazu, 
úderu do neho apod. 
- na škody vzniknuté neodborným zachádzaním, preťažením, 
použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva či 
nevhodných nástrojov apod. U reklamovaných výrobkov, ktoré 
neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri 
preprave nesie  riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.  
Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny návodu na 
použitie a neručí za možné tlačové chyby. Zobrazenie a popis sa 
môžu líšiť od skutočnosti v závislosti na modeli.  

 


