
Uživatelský manuál - Sterilizátor 59S – T5BAT. 

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, 
odstraňování pachů, sušení, kontrolu teploty a sterilizované uložení. Jedním stisknutím tlačítka je možné  dosáhnout 
efektu sterilizace na úrovni 99.9%. Jedná se o bezpečné zařízení bez radiačního záření.  

1. Displej časovače
2. Tlačitko pro sterilizace a odstranění pachů 
3. Tlačítko pro sterilizaci, odstranění pachů, sušení a sterilního uložení 
4. Tlačitko pro sterilizaci a sterilní uložení 
5. Tlačítko pro otevření 
6. Tlačítko vypnutí/zapnutí 
7. Nerezová mřížka

2. Návod k použití:
1) Zapojte zařízení do zásuvky, při zapojení se vyvarujte se kontaktu s vodou. Model T5BAT má zabudovanou 

Li-Pol baterii. Po jejím nabití, lze použít i mimo dosah elektrické sítě 
2) Zmáčkěte tlačítko pro otevření, vložte sterilizační mřížku a předměty, které chcete sterilizovat.
3) Zařízení pracuje ve třech módech: 

I. Sterilizace a odstranění pachu – zmáčkněte tlačítko č. 1., doba sterilizace 180s.
II. Sterilizace a odstranění pachu + sušení + kontrolovaná teplota + sterilní uložení. –

zmáčkněte tlačítko č. 2., pro následující kroky: 
i. Sterilizace a ostranění pachu za 180 s.
ii. Automatické přepnutí o módu sušení v rozsahu 0-90 minut podle miry vlhkosti 

sterilizovaných předmětů. 
iii. Po ukončení sušení automatický přechod do módu steriliního uložení s 

kontrolovanou teplotou. 
III. Sterilizace a odstranění pachu + sterilní uložení. – zmáčkněte tlačítko č. 3., pro sterilizaci 

během 180 s a následně automatcký přechod do módu sterilního uložení. 
Poznámka:  Nižší  teplota sušení napomůže větší trvanlivosti lahví, dudlíků atd., při okolních teplotách nižších než 10 
stupňů je vnohdné z lahví atd. vytřepat přebytečnou vodu pro urychlení procesu sušení.  

3. Světelné a zvukové indikátory:

 

4. Klíčové paramtery výrobku:
Použití: Vhodné pro sterilizaci různých povrchů  a materialů jako kojencké lahve, hrníčky, dudlíky, pítka, kousadla, 
příbory atd,  
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. 
Baktericidní faktory a kategorizace mikroorganismů:  Hlavním baktericidním faktorem je světlo UVC – LED u tohoto 
zařízení v rozsahu 20 uW/cm2 – 1534 uW/cm2. Zabíjí mikrooranisimy jako Escherichsia coli a Staphylococcus aeurus.  

5. Technické paramtery výrobku:
Název produktu: 59S SZH40 – T5 UVC LED Sterilizační box. 
Model:SZH40 – T5 / BAT
Vstup:18V=1,5 A, standartizovaný zdrojový adaptér. 
Počet UVC LED – 40ks. 
Rozměry: 302x269x154mm 
Váha: 1.6 kg 
Vlnová délka 260- 280 nm 
Vstup napájení – USB-C 
Źivotnost LED světel – 10.000 hodin. 
Pracovní teplota 0-40 stupňů Celsia 
Teplota skladování -20 až 55 stupňů Celsia 
Pracovní vlhkost: 5 – 90% 
Vlhkost pro skladování 5 – 95%.

Baterie : Li - Polymer,  2x3000mA

1. Sterilizační box 1x
2. Nabíjecí adaptér 1x
3. Nerezová mřížka 1x
4. Uživatelský manuál 1x

Doporučení :

1. Přečtěte si pečlivě manuál a uchovejte ho pro pozdější použití.
2. Pro nabíjení používejte pouze přiložený, schválený adaptér jinak může dojít k poškození výrobku.
3. Adaptér, který je obsahem balení je vhodný pouze pro T5, nepoužívejte ho pro jiná zařízení, může dojít k jejich 

poškození. 
4. Pro dokonalé odstranění zápachu je vhodné opakovat cyklus sterilizace 2 – 3 x. 
5. Přečtěte si pečlivě manuál a uchovejte ho pro pozdější použití.
6. Zařízení je vybaveno módem automatického sušení v závislosti na vlhkosti výrobku. Po 60ti sušení se 

automaticky spustí dodatečné sušení v délce 30, 60 nebo 90 minut podle potřeby. 
7. Pro dokonalé sušení ponechte 2-3 cm volného prostoru kolem mřížky ventilace.
8. Po ukončení sušení zařízení ještě obvykle 5 minut pracuje, běh větráku je tedy v pořádku.

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

Pracovní mód Světelná indikace LED displej 
ON/zapnuto všechny kontrolky svítí na displeji je 000 
Sterilizace a odstranění 
pachu Svítí kontrolky ON/OFF a kontrolka č. 1.  odpočet času: 180 s.  

Sterilizace a odstranění 
pachu + sušení + kontrola 
teploty + 
sterilizované uložení Svítí kontrolky ON/OFF a kontrolka č 2.  

odpočet času od 180 s do 60 
min. 
nastevení času sušení 
30/60/90 

Sterilizace a odstranění 
pachu a 
sterilizované uložení Svítí kontrolky ON/OFF a kontrolka č. 3.  odpočet času: 180 s.  

Zvuková indikace Potvrzený krok 
Jedno pípnutí Vypnuto/zapnuto,  potrzený krok 
Dvě pípnutí Dokončení procesu sterilizace 

Balení :
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