
Инструкции за 
употреба

Стерилизатор за телефон



NOT

Характеристики

Вход

Време за стерилизация  5  min

Кабел USB-С

UV мощност

UV дължина на вълната

UV светодиоди
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Нашите благодарности

Поздравления за вашата нова покупка! Благодарим ви за доверието, което гласувахте
на T’nB като потребители!
Нашите продукти отговарят на действащите международни стандарти и разпоредби. 
Преди употреба на устройството, моля, прочетете внимателно неговите инструкции и указания 
за безопасност. Препоръчваме ви да ги запазите за бъдещи справки.

Важни съвети за безопасност

• Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално 
предвидените характеристики.

• Никога не използвайте устройството в дъжд, на влажни места или близо до вода.
• Не поставяйте в близост до запалими или експлозивни предмети.
• Използвайте само включените в опаковката конектори и аксесоари. Използването на 

кавито и да е други аксесоари, непредвидени за тази цел, може да повреди 
устройството.

• Използвайте и съхранявайте в помещения с температура между 0 °C и 45 °C.
• Дръжте далеч от деца!
• Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправяте сами!
• Не използвайте устройството, ако е било ударено или повредено.
• За да избегнете риск от токо удар, изключете устройството от захранването преди 

почистване или когато не го използвате.
• В случай на безжичен продукт, не поставяйте устройсвото в близост до кредитни карти 

или други носители носители на информация.
• Внимание: Това устройство съдържа UV излъчвател. Не го насочвайте към светлинни 

източници! 

Да започваме!

Свържете micro USB кабела към вашия стерилизатор, като поставите другия му край в USB 
порт (компютър, USB зарядно устройство и др.). Моля, уверете се, че захранването на USB 
порта е минимум 5W или 1A.

Синият светлинен индикатор (1), разположен върху предната част на устройството, 
показва, че то е готово за употреба.



NO

Стерилизация

1. Почистете старателно предметите, преди да ги поставите в стерилизатора (с размер до 
6.6").

2. Отворете капака на стрелизатора и поставете обекта за дезинфекция в долната част на 

кутията.

3. Затворете капака на устройството.

4. Натиснете бутона (1), светлинният индикатор ще светне в зелено и ще се активира звуков 

сигнал, което показва, че процесът на стерилизация е започнал.

5. Стерилизацията продължава в рамките на 5 мин.

6. След това ще чуете 3 звукови сигнала като потвърждение, че стерилизацията е приключила.

7. За да спрете процеса на стерилизацията, преди извършване на пълния му цикъл, моля, 

натиснете бутона за стерилизация (1) за 3 секунди. 3 звукови сигнала и включване на 

светлинен индикатор ще потвърдят, че стерилизацията е спряна. 

Важно: Процесът по стерилизация няма да започне, ако капакът на кутията е отворен. 

Уредът ще спре незабавно, когато капакът се отвори по време на стерилизация. 

Затворете капака, за да възобновите стерилизационния процес.

Ароматерапия

Преди стерилизацията могат да бъдат добавени капки oт етерични масла за допълнителна 
ароматизация на стерилизаните предмети. Добавете 3 капки от етерично масло в специално 
обособеното за тази цел отделение (2).

След това стартирайте стерилизационния процес.

Важно: Стерилизаторът е проектиран само за добавка на етерични масла.
В никакъв случай не слагайте парфюм или други течности на алкохолна основа в уреда!
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Внимание

Ако продукът не бил използван в рамките на няколко мсеца, ще отнеме около 10 минути на UV 
светодиодите да се включат.

Нуждаете се от помощ?

Нaше задължение е да Ви осигурим максимално удовлетворениеот продуктите ни и поради тази
причина очакваме Вашите въпроси на имейл адрес: info@t-nb.com. 
За обслужване, отстраняване на проблеми и друга информация относно този продукт, моля, 

посетете нашия уеб сайт: www.t-nb.com. 

Постоянен ток
Този знак нa табелката с данни показва, че продуктът е подходящ 
единствено за постоянен ток и идентифициране на съответните терминали.

За външна употреба
Този знак индикира за благоприятна употреба на уреда във външна
среда.

Оборудване клас II
Уредът отговаря на всички стандарти на клас II и има трансформатор за
много ниско безопасно напрежение (SELV), ограничаващ напрежението
до 50V, който намалява всички рискове от токов удар.
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Този продукт отговаря на:

Директива 2014/53/ЕС
Директива 2011/65/ЕС

Пълна информация за декларацията за съответствие може да бъде намерена на:

https://www.office1.bg/tnb-sterilizator-za-telefon-uv-do-66




