
Samsung GP-TOU020SA 

ČESKÝ NÁVOD 

Rychlý průvodce 
 
1. K zapnutí UV sterilizátoru použijte kabel USB typu C. 
 
2. Stiskněte tlačítko sterilizace. Sterilizace ultrafialovým paprskem začíná pípnutím a indikátor 
zezelená. 
 
3. Sterilizace se automaticky vypne za 10 minut a kontrolka zhasne se dvěma pípnutími. 
 
 

Funkce automatického vypnutí: 

Pokud uživatel během sterilizace otevře kryt, sterilizace se automaticky zastaví. 

* Sterilizace funguje pouze při zavřeném krytu. 

 

Bezdrátové nabíjení 

1. Pomocí kabelu USB typu C připojte UV sterilizátor k napájecímu adaptéru. 

2. Otevřete horní kryt sterilizátoru. 

3. Umístěte mobilní telefon (podporující bezdrátové nabíjení) do středu dotykovou obrazovkou 

nahoru. 

Bezdrátové nabíjení podporuje většinu produktů kompatibilních s Qi. (Poznámka: hodinky nejsou 

podporovány.) 

* Nabíjení pokračuje, i když je sterilizace dokončena (pokud je připojen kabel USB typu C) 

 

Rozsah použití 

1. Většina mobilních telefonů s délkou obrazovky menší než 19 cm a tloušťkou menší než 3 cm. 

2. Veškeré zboží, které se vejde do sterilizátoru, jako jsou Bluetooth sluchátka, brýle, zubní kartáček, 

šperky, klíče. 

 

 

 



Magnetický kryt - otevírání / zavírání 

1. Při otevírání / zavírání pouzdra poskytuje magnetický kryt vzduchotěsné uzavření a stabilní pocit. 

2. Měkký pant s volným úhlem a gumová zarážka představují pro uživatele hladký dotek. 

 

Vlastnosti produktu 

UV sterilizátor byl testován laboratořemi třetích stran, aby usmrtil až 99%  bakterií * do 10 minut. 

* Místa, která nejsou vystavena UV záření, nebudou dezinfikována. Úroveň dezinfekce se může lišit 

podle oblasti předmětu v závislosti na různých faktorech, jako je doba expozice UV záření, délka UV 

záření k dosažení povrchu předmětu a další. Úroveň dezinfekce na spodním povrchu předmětu je 

nižší než v jiných oblastech. 

** Včetně Escherichia coli, Staphylococcus, Candida albicans. 

Vynikající design s duálními UV lampami umožňuje sterilizovat vložený předmět. 

Poskytuje UV sterilizaci a bezdrátové nabíjení současně. To se vztahuje na Android a 

Zařízení kompatibilní s iOS Qi (chytré hodinky nejsou součástí dodávky). 

Pro účinnou sterilizaci se doporučuje sterilizovat jednu stranu a poté ji převrátit a sterilizovat druhou. 

 

1. Doporučuje se originální napájecí kabel. Neoriginální kabel může snížit výkon sterilizátoru. 

2. Ujistěte se, že je mobilní telefon umístěn dotykovou obrazovkou nahoru ve středu 

sterilizátor, aby nedošlo k nízké účinnosti nabíjení.  

3. Vyvarujte se přímému kontaktu s UV lampou, protože vystavení účinkům Může být škodlivé. 

4. Udržujte UV sterilizátor mimo dosah vody a zdrojů tepla. 

5. Při zavírání krytu sledujte, jak se vám prsty sevřou, protože jsou zde magnetické pruhy V tom. 

 6. Funkce bezdrátového nabíjení by mohla být narušena, pokud nebude odstraněno ochranné 

pouzdro chytrý telefon. 

7. Zamezte přímému kontaktu očí s UV zářením a udržujte bezpečnou vzdálenost od vašich očií 

nejméně 300 mm. 

* Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že je používají zařízení 

správně. 

* Bezdrátové nabíjení není podporováno, pokud je mobilní telefon umístěn dotykovou obrazovkou 

dolů 



Specifikace produktu 

Název produktu: UV sterilizátor s bezdrátovým nabíjením 

Model č.: GP-TOU020SABWW 

Jmenovitý vstup: 9V-2A, 5V-2,1A 

Bezdrátový nabíjecí výkon: 10 W Bezdrátová pracovní frekvence: 126,8-147,4 kHz  

Bezdrátová hlavní frekvence  013 dBA mat 10 m 

Bezdrátový výkon hlavní frekvence: 0,13 dBμA / m na 10 m 

Doba sterilizace: 10 minut 

Účinnost sterilizace: až 99% 

UV vlnová délka: 253,7 nm 

Pracovní teplota: 10 ° C -45 ° C 

Vnější rozměr produktu: 228x133x49,5mm  

Vnitřní rozměr produktu: 196x96x33mm 

Hmotnost produktu: 3699 

 

Balení obsahuje: 

UV sterilizátor s bezdrátovým nabíjením 

Uživatelský manuál 

Kabel USB typu C. 


