


Zawartość opakowania:  

PETONEER UV SANITIZING PEN

Etui 

Kabel Micro usb 

Tuba UVC

Uchwyt Zatyczka

Zapoznaj się z urządzeniem: 



Przycisk

Indykator trybu 90 sek. 

Indykator trybu 60 min. 

Port Micro-USB

Indykator statusu ładowania 

Jak działa sterylizacja: 

Emitowane przez lampę światło ultra�oletowe 
UVC może zniszczyć strukturę DNA 
mikroorganizmów, takich jak bakterie, i 
spowodować ich śmierć.

Operacje: 

1. Włącz: 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 3 
sekundy, a wskaźniki 90 sekund i 60 minut 
zaświecą się w tym samym czasie



2. Wybór trybu pracy: 

Po uruchomieniu domyślny tryb to 90 sekund, 
a tryb można przełączyć, naciskając przycisk w 
ciągu 5 sekund.

3. Wyłącz: 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 3 
sekundy, aby wyłączyć.

4. Sprawdź stan baterii: 

Gdy pióro UV jest wyłączone, naciśnij przycisk: 
90-sekundowe i 60-minutowe diody LED stanu 
świecą się jednocześnie: Pojemność baterii> 
20%; 90-sekundowe i 60-minutowe diody LED 
stanu migają w tym samym czasie: Pojemność 
baterii <20%;

5. Ładowanie: 

Podłącz zasilacz do ładowania, które trwa 
około 3 godzin



Metody sterylizacji: 

1. Sterylizacja przez trzymanie w ręku: 
Przytrzymaj korpus ręką, przymocuj nasadkę 
do przedmiotu i powoli przesuwaj do 
sterylizowanej powierzchni w celu sterylizacji. 
(Upewnij się, że naświetlanie trwa 2-3 sekundy 
na docelowym obszarze)

2. Sterylizacja płynów: 
Zdejmij nakrętkę i włóż rurkę do pojemnika, 
włącz i wysterylizuj mieszając. (Dostosuj czas 
sterylizacji do ilości wody. Zaleca się mieszać 
przez 90 sekund na 1 l wody.)

3. Sterylizacja w stałej pozycji Zdejmij nasadkę, 
włącz i umieść wstrzykiwacz w oczekiwanym 
miejscu. (tylko dla małej powierzchni)

Specy�kacja techniczna: 

Model: PUL010
Wymiary: 196x29x30mm
Waga:  137g
Bateria: 2200mAh
Żywotność: 2,5h
Tryby pracy: 2 (90s. , 60 min.) 
Żywotność Żarówki UV: 1500h
Port ładowania: Micro USB
Status wodoodporności: IP67 (poza rączką) 



Środki ostrożności:   

1. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ludzkim 
ciałem i zwierzętami z bliskiej odległości. 
2. NIE WOLNO samodzielnie demontować ani 
mody�kować urządzenia. 
3. Po wielokrotnym użyciu można wytrzeć rurkę 
ściereczką do czyszczenia okularów lub ściereczką do 
czyszczenia ekranu, aby zachować dobry efekt 
sterylizacji.
4. Przechowuj go w miejscu, do którego dzieci nie mogą 
sięgnąć, aby się bawić! 
5. Podczas używania na zewnątrz należy podjąć środki 
zapobiegające upadkom. 
6. W pewnych szczególnych okolicznościach (np. po 
długim czasie w ciemności, zimnym otoczeniu itp.) 
istnieje możliwość, że lampa UV nie może się zapalić. To 
jest zaleca się ponowne uruchomienie po zmianie 
otoczenia (np. gdy jest jaśniej lub cieplej). 
7. Po długim użytkowaniu żółknąca górna powłoka 
wewnętrzna jest normalna.

Warunki gwarancji   

W okresie gwarancji, jeśli produkt ulegnie awarii bez 
winy użytkownika, zostanie on naprawiony na koszt 
Petoneer. 
Gwarancja nie obejmuje awarii produktu gdy: 
1). Celowe uszkodzenie produktu przez użytkownika lub 
osoby trzeciej 
2). Brak obsługi lub konserwacji produktu zgodnie z 
instrukcją obsługi. 
3). Awaria spowodowana naturalnym zużyciem, w tym 
między innymi zarysowaniem, korozją, utlenianiem i 
rdzewieniem. 
4). Awaria spowodowana nieautoryzowaną naprawą 
produktu, w tym między innymi próbami naprawy lub 
mody�kacjami własnymi lub osób trzecich


