
Uživatelský manuál 

Přenosný Sterilizátor 59S – X1

Distributor:
www.ChytreRousky.cz
+420 602 404 666

1. Základní informace:
Jedná se sterilizační zařízení pracující na bází technologie ultrafialového záření,  která umožňuje sterilizaci a
dezinfekci drobných předmětů jako jsou mobilní telefony, klíče roušky. Apo. Jedním s�sknu�m tlačítka je možné  
dosáhnout efektu sterilizace na úrovni 99.9%. 

1. Rychlá dezifekce za 59 vteřin
2. Silná dezinfekce za 180 vteřin
3. Sklopné nožičky

2. Návod k použi�:

1) Vyjměte zařízení z krabičky, připojte přiložený USB kabel  do konektoru na straně zařízení a připojte zařízení 
do libovolného adaptéru 5VCD. Zařízení pracuje v případě, že kontrolka sví� zeleně. 

2) Zmáčkněte tlačítko 59S pro rychlou dezifekci, nebo 180 s pro silnou dezinfekci. 
3) Vložte dezinfikované předměty do krabičky od zařízení. Rozložte sklopné nožičky a umístěte je do zarážek s 

EVA pěny umístěných na krajích krabičky a s�skem tlačítka 59S nebo 180S zahajte dezinfekci. 
4) Vestavěný senzor zajis� automa�cké, bezpečné vypnu� v případě, že se zařízení nedopatřením nakloní o více 

než 90 stupňů. Tento senzor vydává drobný chras�vý zvuk při pohybu se zařízením. 

Napájení:
1. V případě, že jsou v zařízení baterie a je také připojeno USB kabelem ke zdroji, USB 

nabíjení je prioritní. 
2. Najeno 3ks baterií AAA. Pro vložení baterií zmáčkněte horní víčko zařízení v 

místě ikonky „PUSH“, vložte baterie a víčko opět vratťe zpět. 
3. Baterie nejsou součás� balení. 

3. Princip dezinfekce:
Ultrafialové záření ničí DNA a molekulární strukturu DNA bakterií a virů a zabíjí buňky umožňující růst a množení. 
Zařízení je slouží pro dezinfekci povrchů. 

4. Světelné indikátory:
1. Kontrolka sví� nepřerušovaně – zařízení je připojené k sí� a připravené pro dezinfekci. 
2. Zařízení vydává modré světlo – probíhá dezinfekce. 

5. Technické paramtery výrobku:
Název produktu: 59S SZQ6 – X1 UVC LED Mini přenosný sterizátor.
Model:SZQ6– X1
Vstup: 5V= 1A, USB konektor
Počet UVC LED – 6ks.
Rozměry: 149x69x17mm
Váha: 80g
Vlnová délka 260- 280 nm
Vstup napájení – mikro USB.
Źivotnost LED světel – 10.000 hodin.
Pracovní teplota 0-30 stupňů Celsia
Teplota skladování 0 až 45 stupňů Celsia

7. Uživatelská doporučení
1. Přečtěte si pečlivě manuál a uchovejte ho pro pozdější použi�. 
2. Při sterilizace využijte box balení, nevystavujte zrak nebo pokožku UV zaření. 
3. Zařízení není vhodně pro uži� dětmi. 
4. Při používání je vhodné použít brýle s UV filtrem. 
5. Skladujte zařízení na suchém a větraném místě. 
6. Senzor pohybu vydává při manipulaci se zařízení zvuk a nejedná se o závadu na výrobku. 

6. Obsah baleni:
1. Sterilizační box 1x
2. Nabíjecí kabel 1x
3. Uživatelský manuál 1x
4. GMICRO test report

Nabíjecí adaptér není součás� balení!
Lze použít libovolný 5VDC adaptér.
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