
JAK UŽÍVAT

1. Vložte 2 x AAA baterie do prostoru pro baterie

2. Umístěte bradavku nebo dudlík (slovíčko je pacificator, lepší překlad než dudlík mě nenapadá) do 
krytu

3. Zavřete kryt a stiskněte tlačítko „ON“

4. Lampa se aktivuje cca na 6 minut (+/- minuta). Vypne se automaticky, když probíhá dezinfekční 
proces.

VAROVÁNÍ

Kvůli vaší bezpečnosti a trvalému potěšení z tohoto výrobku si pečlivě před použitím přečtěte 
instrukce.

1) Sterilizátor bradavek je druh elektronického výrobku, neponořujte do vody, udržujte vodu dále od 
zářivky.

2) Sterilizátor není hračka, udržujte jej mimo dosah dětí.

3) UV záření je škodlivé pro vaše oči a kůži, při svitu mu nečelte přímo.

4) Sterilizátor bradavek by se měl využívat k účelu jemu určeném, tj. sterilizace a / nebo čištění 
bradavky, dudlíku apod.

Jiné použití není doporučeno výrobcem a může dojít k poškození výrobku nebo zranění osob.

5) Neprovozujte sterilizátor bradavek, pokud:

- má poškozené žárovky

- došlo k závadě

- byl poškozen jakýmkoli způsobem.

6) Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, benzín, čistidlo na sklo, leštidlo na nábytek, ředidlo nebo jiné 
domácí prostředky na uklízení k čištění jakékoliv části sterilizátoru bradavek.

7) Používejte suchý měkký, čistý hadřík na čištění sterilizátoru.

VLASTNOSTI

1. zdroj:  2x AAA baterie

2. příkon: 0,9 W

3. životnost zářivky: 5000 hodin

4. UV síla: 500 µW



5) ozónová hustota: 0-0,5 ppm

6) Okolní teplota: 0 až 50 ° (32 až 122 ° F)

Oznámení

1. V případě, že UV sterilizátor nepoužíváte delší dobu, se může stát, že se nerozsvítí okamžitě: 
stiskněte několikrát tlačítko napájení na horní části přístroje, dokud se nerozsvítí.

2. Pro dosažení větší efektivity čistěte bradavku nebo dudlík sterilizátoru pravidelně suchým 
bavlněným hadříkem.

Hlavní části:

1. Tlačítko „ON“: držte 3 sekundy a rozsvítí se červené světlo (bezpečnostní funkce), stiskněte znovu 
tlačítko pro spuštění dezinfekce (stálé červené světlo)

2. Kryt na baterie: pro výměnu baterií tiskněte vpravo

3. Sterilizace dudlíku: pro provedení dezinfekce otočte vpravo, abyste mohli dát dudlík do zařízení 

4. Sterilizátor bradavek: otevřete tuto část, abyste umístili zařízení na bradavky (pouze pro standardní 
bradavky - max. 45 mm průměr)


