
Uživatelský manuál – Sterilizační lampa 59S – mini SUN2 - Lightning

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 a použití:
Jedná se sterilizační zařízení pracující na bází technologie ultrafialového záření,  která umožňuje snadnou desinfekci klávesnic
mobilních telefonů a dalších drobnějších předmětů. Jedná se o snadnou metodu desinfekce šetrnou k životnímu prostředí bez 
užití chemie s účinností až 99%. Lze použít s jakýmkoli zdrojem s USB – C nebo Apple Lightning konektorem (dle zakoupeného 
typu).

Schéma produktu:
1. Ovládací tlačítko
2. Dětský zámek
3. LED lampa
4. Senzor pohybu
5. UVC LED jednotky.                                                                                                            

2. Návod k použití:

1. Vyjměte produkt z balení a připojte ho na USB portu mobilního telefonu, automaticky se sepne LED lampa (běžné 
světlo).

2. Odemkněte dětskou pojistku do polohy otevřeného zámku. 
3. Stiskněte krátce ovládací tlačítko pro spuštění 5 minutového cyklu, dlouhým (3s) stiskem tlačítka pro spuštění 30 

minutového cyklu. Během 30ti minutového cyklu není k dispozici senzor pohybu. 
4. Zamknutím dětské pojistky přepnete zařízení do modulu lampy. 

3. Světelné a zvukové indikace:

Stav zařízení Indikace LED světlem Zvukový signál

Příprava desinfekce 5s rychle bliká bílé světlo Při rychlém blikání také rychle, krátce pípá 
Během desinfekce Modré světlo nepřerušovaně svítí Pomalu, krátce pípá. 
Desinfekce ukončena Nepřerušované svítí bílé světlo Bez zvukového signálu
Desinfekce přerušena 30 vteřin pomalu bliká bílé světlo, displej zobrazí čas přerušení Bez zvukového signálu

4. Bezpečnostní prvky:
Zařízení je vybaveno velmi citlivým sensorem pohybu a tepla. Pokud během senzor zaznamená lidský nebo zvířecí pohyb, 
desinfekce se okamžitě přeruší. Při použití je vhodné mobilní telefon odložit stranou místa, kde se pohybujete, odlesk displeje 
může způsobovat přerušení desinfekce. V módu silné desinfekce po dobu 30 min je senzor pohybu nefunkční. 
Pojistka proti vysoké spotřebě energie zajistí, že zařízení při častém použití automaticky redukuje spotřebu energie. 
Dětská pojistka pro bezpečné použití. 

5. Technické paramtery výrobku:
Název produktu: 59S Mobile Guard miniSUN2
Model: SZQ03 – miniSUN2
Počet UVC LED – 3 ks.
Rozměry: 232x50x12mm
Váha: 32g
Vlnová délka 260- 280 nm
Vstup napájení – Lightning konektor. 

7. Uživatelská doporučení
1. Nedívejte se přímo do světla (modrého i bílého), může dojít k podráždění očí. 
2. Nečistěte produkt tekutinami nebo gely.
3. Zařízení není určení k používání dětmi. 
4. Vyvarujte se neodborných oprav a zásahů do zařízení. 

6. Obsah balení:
Desinfekční lampa 1x
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