Manual de utilizare
INTRODUCEREA PRODUSULUI
Sterilizer UV este dispozitivul de dezinfectare cu funcție de aromaterapie.
Folosește raze ultraviolete UV-C la 360 grade pentru a ucide bacteriile și alte microorganisme de pe obiect 
Interiorul sterilizatorului a fost proiectat într-un mod care să permită eliberarea luminii UV, astfel încât să poată ajunge pe toata suprafata obiectului plasat în interiorul dispozitivului.
Conform studiilor făcute de specialiști, dezinfectarea cu raze UV-C pentru cel puțin 3 minutele pot ucide eficient coliformele, bacteriile stafilate și alte microorganisme comune.
Acest dispozitiv poate fi utilizat cu succes pentru dezinfectarea smartphone-urilor, a ceasurilor inteligente,
ceasuri tradiționale, bijuterii, chei, cărți de plată și alte obiecte de utilizare de zi cu zi.
PROCESUL DE STERILIZARE
1. Pentru a începe procesul de sterilizare, așezați obiectele pe care doriți să le igienizați în incinta dispozitivului. 
2. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare. 
3. Închideți capacul și apăsați butonul „sterilizați”. LED-urile situate în partea de jos a dispozitivului indică
progresul procesului de decontaminare. Când LED-ul 100% se aprinde, indicatorul dispozitivul va reda un mesaj care vă informează că s-a efectuat procesul de dezinfectare. 
4. Puteți deschide capacul.
Pentru un efect mai bun, vă recomandăm repetarea procesului, de data aceasta aranjarea obiectului cu susul în jos, astfel încât cealaltă parte a acestuia să fie orientată în sus.
AROMATERAPIE
Funcția de aromaterapie face ca obiectul pe care l-ați pus în dispozitiv să emane parfumul preferat.
Dacă doriți să utilizați funcția de aromaterapie, introduceți obiectul în dispozitiv și puneți un parfum preferat pe el, de ex. 2-3 picături.
Important: dacă introduceți smartphone-ul, asigurați-vă că îl puneți cu ecranul în sus și picăturile parfumului sunt punctate pe ecran după plasarea obiectului în camera dispozitivului.
Închideți capacul și apăsați butonul „Incense”. 
LED-urile din partea inferioară a dispozitivului indică progresul aromatizării. Când LED-ul 100% se aprinde dispozitivul va reda un mesaj care vă va informa că procesul de aromatizare s-a încheiat.
Apoi puteți deschide capacul și elimina articolele.

SPECIFICAȚIE
Intrare nominală: 5V / 2A
Dezinfectarea puterii: 10W
Continut: - Sterilizator, cablu de alimentare microUSB-USB, Manual
Putere de aromaterapie: 9W
Lungime de undă ultravioletă: 253,7 nm
Temperatura de lucru: -10 ° C - 45 ° C
Lungime de undă ultravioletă: 218 * 123 * 53mm
În dimensiunea cavității: 199 * 105 * 33mm

