NILLKIN PRO sterilizáló doboz
Tájékoztatás
Sterilizáló
1. Csatlakoztassa a fertőtlenítő dobozt a hálózati adapterhez.
2. Nyissa ki a fedelet, tegye be a fertőtlenítéshez szükséges tárgyat (lapos tárgy legyen).
3. Csukja be a dobozt, és tartsa lenyomva az érintőgombot 1,5 másodpercig, majd a fehér sterilizálási jelző
világítani kezd, és ezzel elkezdődik a fertőtlenítés.
4. A fehér sterilizáló jelző 3 perc múlva kialszik, ekkor kész a fertőtlenítés, és kiveheti a tárgyakat.
5. Ez a sterilizálási idő automatikusan újrakezdődik, amikor a fedelet nyitás után ismét becsukják. A
sterilizáló idő 3 perc, ezután a fertőtlenítő doboz automatikusan leáll.

Vezeték nélküli töltés
1. Kapcsolja be a terméket, helyezze a Qi-kompatibilis eszközt a doboz közepébe, és elkezdődik a töltés. A
vezetéknélküli töltésjelző töltés közben kéken világít.
2. A vezeték nélküli töltés funkció kívül és belül nem használható egyidejű töltésre.
3. Helyezze a Qi-kompatibilis eszközt a doboz közepére a töltéshez és a fertőtlenítéshez egyszerre.
4. Amikor a fémtárgyat a belseje közepére helyezik, elindulhat a FOD védelmi funkció. Ekkor a vezeték
nélküli töltésjelző villog, a töltés leáll, de a fertőtlenítést ez nem befolyásolja.
5. A gyors vezeték nélküli töltéshez QC2.0 / QC3.0 adapter szükséges.

Specifikációk
Modell: NKT03
Bemenet: 5V-2A 9V-2A
Az UVC LED teljesítménye: 3W
Hullámhossz: 270-280nm
Vezeték nélküli töltési teljesítmény: 10 W (MAX)
Töltőport: C típus
Termék mérete: 216X129X46mm

Csomag tartalma
UV-fertőtlenítő doboz – 1 db
Kábel – 1 db
Felhasználói kézikönyv – 1 db

Figyelem
1. Az UV-t nem lehet közvetlenül sugározni a szemre vagy a bőrre.
2. Ez NEM egy játék, ezért kérjük, tartsa távol a gyermekektől.
3. Kerülje a műanyag héjú tárgyak sterilizálását, és akadályozza meg azok elszíneződését.
4. Normális, hogy az UV-sterilizálás a doboz belső részének sötét, sárga színűvé válásához vezethet.
Biztos lehet benne, hogy ez nem befolyásolja a sterilizációs hatást.
5. Tartsa távol a víztől és más folyadéktól.
6. Kérjük, használja a környezeti hőmérséklet 0–40 ° C-át.
7. Ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket önállóan, anélkül, hogy útmutatást tenne.

