
Uživatelský manuál - Univerzální sterilizátor 59S – S8 
  
Výrobce: Shenzen UVLED Optical Technology Co. , Ltb. 
Dovozce do ČR/SR: Mgr. Lenka Galandrová, Strakonická 131 – 46010 Liberec, 
www.goodystore.cz, info@goodystore.cz,  +420774009006 
 

1. Základní informace: 
Jedná se sterilizační zařízení pracující na bází technologie ultrafialového 
záření,  která umožňuje sterilizaci a odstraňování pachů. Jedním stisknutím 
tlačítka je možné  dosáhnout efektu sterilizace na úrovni 99.9%. Jedná se o 
bezpečné zařízení bez radiačního záření.  
 
1. Tlačitko pro sterilizaci a odstranění pachů                                                                   
2. LED indikátor 
3. Silikonový kryt 
4. LED diody 
5. Přepínací tlačítko                                                                                                            
6. Vstup nabíjení 
 
2. Návod k použití: 

 
1) Připojte vhodný adaptér 5V=1A a nabijte zařízení.                                                       
2) Posuňte tlačítko 5. na polohu 19 s pro rychlou a  
 180 s pro dokonalou sterilizaci. 
3) Umístěte sterilizátor na předmět, který chce  
 dezinfikovat a 2X zmáčkněte tlačítko. Kontrolka bliká.  
4) Po ukončení procesu posuňte tlačítko to polohy OFF.      
5) Sterilizaci lze přerušit kdykoli během procesu  
 zmáčknutí tlačítka č. 1.        
6)  Zařízení je vybaveno senzorem pohybu, při  
 otočení se automaticky vypne, zvuk, který je slyšet při zatřesení je zvuk 

tohoto senzoru.   
  
3. Klíčové paramtery výrobku: 
Použití: Vhodné pro sterilizaci různých povrchů  a materialů jako dudlíky, 
kousadla, ale také šperky nebo hodinky. 
Bezpečnost: Zařízení se automaticky vypne při otevření víka tak, aby nedošlo 
ke kontaktu s UV zářením.  
Princip UV sterilizace:  UVC – LED světlo zabíjí bakterie tím, že narušuje jejich 
DNA a RNA a zabraňuje tak repordukci a množení.  
Princip UV odstranění zápachu:  UVC – LED světlo odstraňuje zápach  tím, že 
rozkládá jeho molekuly 
 

4. Světelné indikátory: 
1. Kontrolka svítí nepřerušovaně – zařízení ve STANDBY módu 
2. Kontrolka bliká – zařízení pracuje a probíhá sterilizace/zařízení se nabíjí.  
3. Kontrolka nesvítí – zařízení je vypnuto/uspáno.  
 
5. Technické paramtery výrobku: 
Název produktu: 59S SZQ8BAT – S8 UVC LED Univerzal sterilizátor 
Model:SZQ8  – S8 
Vstup:5V=1A,  
Počet UVC LED – 5ks. 
Rozměry: 163x120x12mm 
Váha: 99 g 
Vlnová délka 260- 280 nm 
Vstup napájení – USBmicro. 
Baterie: Lithium 1100mAh, 3,7 – 4,2V 
Źivotnost LED světel – 10.000 hodin. 
Pracovní teplota 0-40 stupňů Celsia 
Teplota skladování -20 až 55 stupňů Celsia 
 
6. Obsah baleni: 
1. Sterilizační kryt 1x 
2. Nabíjecí kabel 1x 
3. Manuál 1x 
4. Ochranný obal 1 
 
7. Uživatelská doporučení 
1. Zařízení má vestavěný senzor polohy, zvuk, který slyšíte při zatřesení, je tedy v pořádku. 
2. Zařízení je vybaveno módem pro úsporu energie, po 3 minutách do  STANDBY režimu. 
3. Silikonový kryt slouží k umístění a sterilizaci např. kartáčků na zuby, příboru atd.  
4. Pro nabíjení používejte pouze doporučený adaptér 5V=1A, jinak může dojít k poškození 

zařízení.  
5. Nevystavujte zařízení jakémukoli magnetickému působení, může dojít k poškození.  
6. Pro dosažení maximální efektu při odstranění pachů, proces opakujte podle potřeby 

vícekrát.  
  
               NEVYSTAVUJTE OČI A POKOŽKU UV ZÁŘENÍ 
               NENÍ URČENO PRO POUŽÍVÁNÍ DĚTMI 
               NENAMÁČEJTE A NEVYSTAVUJTE VODĚ 
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