59S® UVC LED STERILIZING BOX

T5BAT
Οδηγίες Χρήσης

Εισαγωγή
Πρόκειται για ένα αποστειρωτικό κουτί αποθήκευσης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία
UV LED, με κύρια χαρακτηριστικά τη γρήγορη αποστείρωση, το έξυπνο στέγνωμα,
τον έλεγχο θερμοκρασίας και την αποθήκευση αποστειρωμένων. Με ένα κλικ
επιτυγχάνετε ποσοστό αποστείρωσης 99.9%, είναι ασφαλές για τη φροντίδα των
οικογενειών σας! Με βάση δοκιμές από τον αρμόδιο οργανισμό, αυτό το προϊόν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για αποστείρωση εντός 59 δευτερολέπτων.

1.
Οθόνη εμφάνισης χρόνου
2. Κουμπί γρήγορης αποστείρωσης
3. Κουμπί αποστείρωσης & απόσμησης + έξυπνου στεγνώματος + ελέγχου
θερμοκρασίας + αποθήκευσης αποστειρωμένων
4. Κουμπί pop up
5. Κουμπί αποστείρωσης & απόσμησης + αποθήκευσης αποστειρωμένων
6. Κουμπί ON / OFF
7. Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι

Τρόπος χρήσης
1. Προετοιμασίες: Συνδέστε το παρεχόμενο
τροφοδοτικό πριν τη χρήση. (Παρακαλούμε αδειάστε
το μπιμπερό πριν την αποστείρωση)

2. Πατήστε το κουμπί popκαπάκι. Τοποθετήστε τη
συνέχεια
τοποθετήστε
(Παρακαλούμε προσέξτε
μην επικαλύπτονται)

up για να ανοίξετε το
σχάρα μέσα και στη
αντικείμενα στο κουτί.
όλα τα αντικείμενα να

3. Τρεις τρόποι λειτουργίας
1) Γρήγορη αποστείρωση. Πατήστε
αποστείρωση.

για γρήγορη

2) Αποστείρωση & Απόσμηση + Έξυπνο στέγνωμα + Έλεγχος
θερμοκρασίας + Αποθήκευση αποστειρωμένων:
Πατήστε

για να ξεκινήσετε τη λειτουργία με την παρακάτω σειρά:

α. Ξεκινήστε την αποστείρωση και την απόσμηση μέσα σε 180 δευτερόλεπτα.
β Αυτόματη είσοδος σε λειτουργία έξυπνου στεγνώματος με διάρκεια 60 λεπτών μετά
την ολοκλήρωση της αποστείρωσης.
γ. Η λειτουργία έξυπνου στεγνώματος θα ενεργοποιηθεί με βάση την πραγματική
έκταση του στεγνώματος και θα μπει σε επιπλέον διαδικασία στεγνώματος 0, 30
λεπτών, 60 λεπτών και 90 λεπτών.
δ. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία έξυπνου στεγνώματος, η συσκευή περνάει
αυτόματα σε αποθήκευση αποστειρωμένων καθώς και σε λειτουργία σταθερής
θερμοκρασίας στεγνώματος.
Σημείωση: 1. Καλύτερη προστασία για μπιμπερό και πιπίλες με τεχνολογία
στεγνώματος χαμηλής θερμοκρασίας. 2. Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι
χαμηλότερη από 10 C, το άδειασμα των μπιμπερό μπορεί να επιτύχει καλύτερη
απόδοση στεγνώματος.
3. Αποστείρωση & Απόσμηση + Αποθήκευση αποστειρωμένων:
Πατήστε
για να μπείτε αυτόματα σε λειτουργία Αποστείρωσης & Απόσμησης +
Αποθήκευσης αποστειρωμένων 180 δευτερολέπτων

Πίνακας ενδείξεων
Κατάσταση Λειτουργίας

Κατάσταση ενδείξεων

Οθόνη LED

Ενεργή

Όλες οι ενδείξεις είναι πολύ φωτεινές.

Οθόνη "000"

Γρήγορη αποστείρωση

Το κουμπί ON / OFF και το κουμπί
γρήγορης αποστείρωσης είναι πολύ
φωτεινά, οι άλλες 2 ενδείξεις είναι
σβηστές.

Διάρκεια 180
δευτερόλεπτα

Αποστείρωση &
Απόσμηση + Έξυπνο
στέγνωμα + Έλεγχος
θερμοκρασίας +
Αποθήκευση
αποστειρωμένων

Το κουμπί ON / OFF και το κουμπί
Αποστείρωσης & Απόσμησης &
Έξυπνου στεγνώματος & Ελέγχου
θερμοκρασίας & Αποθήκευσης
αποστειρωμένων είναι πολύ φωτεινά,
οι άλλες 2 ενδείξεις είναι σβηστές.

Αποστείρωση &
Απόσμηση +
Αποθήκευση
αποστειρωμένων

Το κουμπί ON/OFF και το κουμπί

Αποστείρωση & Απόσμηση +
Αποθήκευση
αποστειρωμένων
είναι πολύ φωτεινά, οι άλλες 2
ενδείξεις είναι σβηστές.

Διαρκεί από 180
δευτερόλεπτα έως
60-, ανανέωση 30/60-/90-,
εναλλασσόμενη
ένδειξη (όπου "60"
εννοείται λεπτά,
"-"αναβοσβήνει
Διαρκεί για 180
κάθε
δευτερόλεπτα,
δευτερόλεπτο)
εναλλασσόμενη
ένδειξη

Σημείωση: Η λειτουργία Αποστείρωση & Απόσμηση + Έξυπνο στέγνωμα + Έλεγχος
θερμοκρασίας + Αποθήκευση αποστειρωμένων είναι απενεργοποιημένη όταν δεν είναι
συνδεδεμένο στη συσκευή εξωτερικό τροφοδοτικό.

Ηχητική υπενθύμιση
"ding"

ON/OFF, Σε αποστείρωση, Έγκυρη λειτουργία

"ding", "ding"

Ολοκλήρωση αποστείρωσης (Μόνο για κουμπί αποστείρωσης)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ενσωματωμένος ειδικός διακόπτης ασφαλείας, η τροφοδοσία διακόπτεται αμέσως
μόλις ανοίξει το καπάκι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ο κύριος βακτηριοκτόνος παράγοντας και η έντασή του: ακτινοβολία UVC, η ένταση
ακτινοβολίας στην περιοχή του μηχανήματος είναι 20uW/cm2-1543uW/cm2.
Εξόντωση μικροοργανισμών: Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
Η UVC ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Το UVC LED μπορεί να εξοντώσει σχεδόν όλα τα μικρόβια και τα βακτήρια
διεισδύοντας και καταστρέφοντας το DNA και RNA τους με φυσικό τρόπο.
Χρησιμοποιείται ευρέως για την αποστείρωση ερμαρίων και στη νοσοκομειακή
αποστείρωση.
Υποχρεωτικός έλεγχος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας με αριθμό
αποστείρωσης προϊόντος
Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας θα εκδώσει το πιστοποιητικό αφού το ποσοστό
αποστείρωσης φτάσει το 99.9% για να πληροί τις προϋποθέσεις και να εξασφαλίσει
την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης.
ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Η μικροβιοκτόνος διαδικασία της τεχνολογίας UVC LED είναι ορατή με μικροσκόπιο.
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΟΣΜΗ
Το UVC LED μπορεί να αποσμήσει αποσυνθέτοντας τη μοριακή δομή οσμών, όπως η
γαλακτώδης οσμή στα μπουκάλια χαπιών, η ξινισμένη και απαίσια οσμή κ.λ.π.
Μπορείτε να μυρίσετε ακόμη και το ηλιακό φως μετά την αποστείρωση των ρούχων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
1. Όνομα προϊόντος: 59S®SZH40-T5 UVC LED STERILIZING BOX
2. Μοντέλο: SZH40-T5BAT
3. Είσοδος: 18V = 1.5A (Πρότυπο τροφοδοτικό)
4. Ποσότητα UVC LED: 40 τεμάχια
5. Διάσταση: 302x269x154mm
6. Καθαρό βάρος: 2.1 κιλά
7. Μήκος κύματος: 260-280nm
8. Διεπαφή εισόδου: USB Type-C
9. Διάρκεια ζωής UVC LED: 10.000 ώρες
10. Προδιαγραφές μπαταρίας: Ονομαστική τάση: 7.4V
Μέγιστη τάση φόρτισης: 8.4V
Ονομαστική χωρητικότητα: 3000mAh 22.2Wh
Πρότυπο: GB / T18287-2013
11. Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ~ 40 οC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 55 °C
12. Υγρασία λειτουργίας: 5 ~ 90% RH
Υγρασία αποθήκευσης: 5 ~ 95% RH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αποστειρώστε μέσα σε 3 λεπτά

Η αποστείρωση γίνεται εύκολη και αποτελεσματική με
την τεχνολογία UVC LED.
Πολυκατευθυντική αποστείρωση και αντανάκλαση στο
κάτω μέρος.

Κάλυψη 360 °

Πολλαπλών σκοπών

Κατάλληλο για επιφανειακή αποστείρωση μπουκαλιών,
κυπέλλων, οδοντοβουρτσών, πετσετών, πιπίλων,
επιτραπέζιων σκευών κ.λπ.
Τα κύματα UVC αφαιρούν τη γαλακτώδη μυρωδιά των
μπιμπερό, γεγονός που ενθαρρύνει το μωρό να επιθυμεί
να πιει περισσότερο.

Απόσμηση
Αυτοματοποιημένος
έλεγχος
θερμοκρασίας
και
χρονοδιακόπτη με βάση την περιβαλλοντική κατάσταση.
Έξυπνο στέγνωμα

Αποθήκευση αποστειρωμένων /
έλεγχος θερμοκρασίας

Αποθήκευση αποστειρωμένων με σταθερό έλεγχο
θερμοκρασίας για να διατηρούνται ζεστά και χωρίς
βακτήρια.

Ιδανικό για οικιακούς και για εξωτερικούς χώρους
Φορητός σχεδιασμός

Προορίζεται για:
Σπίτι, εξωτερικούς χώρους, κλινικές, εστιατόρια και νοσοκομεία κ.λπ.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Κουτί αποστείρωσης * 1
Τροφοδοτικό * 1
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα * 1
Εγχειρίδιο χρήστη * 1
Ετικέτα υπενθύμισης * 1
Έκθεση δοκιμής αποστείρωσης * 1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1. Χρησιμοποιήστε τον συμβατό αντάπτορα για τροφοδοσία με ρεύμα, διαφορετικά το
προϊόν θα υποστεί ζημιά.
2. Το παρεχόμενο τροφοδοτικό είναι μόνο για το T5BAT, απαγορεύεται για
οποιαδήποτε άλλη χρήση.
3. Αφαιρέστε τη γαλακτώδη μυρωδιά του μπιμπερό, τη μυρωδιά μούχλας του
κυπέλλου, την ξινισμένη μυρωδιά του gel για ούλα μωρών και της σαλιάρας. Θα είναι
πιο εμφανές όταν αποστειρώνετε μερικές φορές περισσότερο ανάλογα με τη
συγκέντρωση της οσμής.
4. Μελετήστε προσεκτικά και λεπτομερώς το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σωστά.
5. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία έξυπνου στεγνώματος, η οποία θα
ενεργοποιηθεί με βάση το πραγματικό στέγνωμα μετά από την προεπιλεγμένη
διαδικασία στεγνώματος 60 λεπτών και θα μπει σε επιπλέον διαδικασία στεγνώματος
0, 30 λεπτών, 60 λεπτών και 90 λεπτών.
6. Για καλύτερη απόδοση στεγνώματος, παρακαλούμε διατηρήστε τον αέρα
ανεμπόδιστο με απόσταση 2-3 εκατοστών από τον αεραγωγό.
7. Για καλύτερη προστασία του προϊόντος, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί
για 5 λεπτά μετά τη διακοπή της λειτουργίας στεγνώματος.
• Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, θα υπάρξουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του
προϊόντος χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στα
πραγματικά περιεχόμενα της συσκευασίας.
Μην εκθέτετε σε μάτια και δέρμα

Απαγορεύεται η χρήση από παιδιά

Όχι πλύσιμο και μούλιασμα

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ

ΟΥΣΙΩΝ

Η

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Επιβλαβείς ουσίες ή στοιχεία

Ονόματα
μερών

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Κάδμιο
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PBB
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Καλώδιο
USB

EFUP

O: Αυτό σημαίνει ότι η συγκέντρωση της τοξικής και επιβλαβούς ουσίας σε όλα τα
ομοιογενή υλικά του εξαρτήματος συμμορφώνεται με τον περιορισμό που ορίζεται στο
GB / 26572-2011.
Χ: Η συγκέντρωση των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών σε ορισμένα ομοιογενή υλικά
του εξαρτήματος υπερβαίνει τον περιορισμό που καθορίζεται στο GB / 26572-2011.
Σημείωση: Στοιχεία που φέρουν την ένδειξη "X" υποδηλώνουν μη διαθέσιμες
εναλλακτικές τεχνολογίες ή εξαρτήματα σε αυτό το στάδιο.
Το EFUP αναφέρεται στη διάρκεια ζωής χρήσης του προϊόντος χωρίς διαρροή
επικίνδυνου υλικού υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο εγχειρίδιο.
Για τη μπαταρία: 5 χρόνια EFUP υπό κανονικές συνθήκες χρήσης
Για το προϊόν: 10 χρόνια EFUP υπό κανονικές συνθήκες χρήσης

Κατασκευάζεται από: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση εργοστασίου: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-tech
Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China
Άδεια υγιεινής: YWXZZ(2018)-02-No.9142
Τηλέφωνο Service: 211 999 1940
Ταχυδρομικός κώδικας: 518132
Εκτελεστικό πρότυπο: Q/YCHC 003
https://www.59s.com

EΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
To 59S® UVC LED STERILIZING BOX που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.
Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για
επιλεγμένα προϊόντα 59s τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα
προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία
τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. H Info Quest Technologies,
εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο
και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση
τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς
και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με
την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον:
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει
παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies,
συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η
ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή
κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος,
υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από
κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως
γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή
ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο
εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν
αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση
λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα
φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του
προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη
εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων 59s
από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία
του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest
Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν
καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης
επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο
χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται
από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν
τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή
προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη,

αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της
χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει
λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της
έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1940
Το προϊόν SZH40-T5BAT και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.

Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο
απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη
απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον
και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράσατε το προϊόν.

www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
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