
1 Aan / uitknop Functieknop Ledlamp
2 USB oplaad connector
3 UV-lichtbron
4 Inductieve oplader
5 Aromatherapie kanalen

Het apparaat in- / uitschakelen;
-  Sluit het apparaat aan op een stroombron 

(5V).  De led gaat branden afwisselend rood 
en blauw.

-  Druk op de aan / uit-knop om de stand- 
bymodus te activeren. De LED gaat uit.

-  Druk nogmaals op de knop om de  
sterilisatie van twee minuten te starten.

-  Druk nogmaals op de knop om de timer  
van tien minuten te activeren.

-  Drulk opnieuw om sterilisatie uit te  
schakelen.

geautoriseerd servicecentrum in de volgende 
gevallen:
a) er is vloeistof in het apparaat gekomen,
b)  het apparaat geeft een vreemde geur af, 

rookt of maakt vreemde geluiden,
c) het netsnoer is beschadigd,
d)  het apparaat is omgestoten of de  

behuizing is beschadigd.
5.  Trek om veiligheidsredenen de stekker  

uit het stopcontact elke keer na het  
beëindigen van het werk met het apparaat.

6.  Het apparaat mag niet op een onstabiele 
 trolley of plank worden geplaatst of voer-
tuig.  Het apparaat kan beschadigd raken 
als het valt.

7.  Om de overeengekomen houdbaarheid 
te garanderen van het apparaat, wordt 
aanbevolen om een   tussenruimte van één 
minuut te bewaren door nogmaals op de 
aan / uit-knop te drukken (tussen aan en 
uit en vice versa).

Door de doos te openen wordt de sterilisatie 
afgebroken.
draadloze oplaadfunctie:
-  Het apparaat heeft een ingebouwde  

inductieve oplader in het deksel.
-  Plaats de telefoon op de doos om het  

oplaadproces te starten. De LED wordt 
blauw.

-  Eenmaal opgeladen, gaat de LED uit.

Het apparaat laat geen gelijktijdig opladen 
toe en sterilisatie.

Aromatherapie
-  giet 2 druppels geurolie voor aromatherapie 

in het apparaat en zet dan sterilisatie aan

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1.  Het apparaat is professionele apparatuur 

voor gebruik in schoonheidssalons.   
Bediening van het apparaat uitsluitend 
door geschoold cosmetisch personeel.

2.  Haal het apparaat niet uit elkaar en doe 
geen pogingen daartoe.

3.  installeer of gebruik het apparaat niet in  
de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen 
of met natte handen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het 
stopcontact en neem contact op met een 

Draadloze UV-desinfectiebox
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