
Počas procesu sterilizácie UVC svetlom, 
nepozerajte do zdroja žiarenia!

Povrch UVC lampy by sa mal udržiavať v čistote 
a nebyť ničím zanesený, 
aby sa neznehodnotil proces sterilizácie.

Chráňte pred rozbitím.

Opatrenia: 

Mód priestorovej sterilizácie:

Mód manuálnej sterilizácie:

Nabíjanie: 

ZAPNUTIE: Pre zapnutie, krátko stlačte tlačidlo „CLEAN”

ZVOĽTE ÚSEK NA DEZINFEKCIU: Po zapnutí je štandardný 
čas fungovania 5 minút a svieti  príslušná kontrolka. 
Stlačte tlačidlo „Clean” na prepnutie nastavenia  
časového úseku podľa sekvencie  
5 min. - 10 min. - 20 min. - vypnutie - 5 min. cyklu.

Keď neprebiehajú žiadne činnosti a svieti svetelná 
kontrolka, zodpovedajúci časový úsek bol vybraný. 

Po 5 sekundovom oneskorení umožňujúcom používateľovi 
odísť, sa zapnú obe lampy. Ak aktivita lampy naplní časový 
úsek fungovania, automaticky sa vypne.

TELOVÝ SENZOR: 
Ak ROCKUBOT MINI zaeviduje ľudské telo, automaticky  
sa vypne až kým sa nevzdiali a následne sa automaticky 
po 5 sekundách zapne.

VYPNUTIE:
Krátke stlačenie tlačidla „Clean” až kým sa kontrolky 
nevypnú.

ZAPNUTIE: Dlhšie stlačenie tlačidla „Clean” kým sa 
zasvieti iba UVC lampa na opačnej strane tlačidla (aby sa 
predišlo priamemu kontaktu človeka s UVC svetlom).
Štandardne lampa svieti len 5 minút a potom sa 
automaticky vypne.

Efektívny čas sterilizácie:
• Zo vzdialenosti 3 centimetre eliminuje 99.9 % vírusov, 
 baktérií a húb do 5 sekúnd.
• V malých priestoroch do jedného metra kubického 
 (práčky, skrinky) sa odporúča pre 99 % zabitie baktérií 
 a vírusov 5 minút.
• V priestoroch do priemeru 2 metre (šatníky, autá, 
 kúpeľne, postele) sa odporúča pre 99 % zabitie
 baktérií a vírusov 10 minút.
• Pre miestnosti do priemeru 4 metre (hotelové izby, 
 chodby) sa odporúča pre 99 % zabitie baktérií 
 a vírusov 20 minút.

Pre nabitie pripojte kábel s koncovkou USB-C.  
Pri nabíjaní svieti kontrolka baterky a bliká ukazovateľ 
súčasného stavu batérie.
Ak je napätie nad 5 V - 2 A, je možné v sterilizácii 
pokračovať.

(POZNÁMKA) Ak je stav batérie nízky, ukazovateľ 
minimálnej hodnoty batérie bude blikať 3 sekundy  
a potom sa automaticky vypne. Odporúča sa včas nabiť.

e-dezinfekcia

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
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Snímač ľudského tela

Ukazovateľ stavu batérie

Nabíjanie typu C



Nedívejte se do zdroje záření během procesu sterilizace  
UVC  světlem!

Povrch UVC  lampy by neměl být ničím zanešený,  
měl by se udržovat v čistotě,  aby se proces sterilizace 
neznehodnotil.

Chraňte před rozbitím.

Opatření: 

Mód  prostorové  sterilizace:

Mód manuální sterilizace:

Nabíjení: 

ZAPNOUT: Pro zapnutí krátce stiskněte tlačítko „CLEAN“

ZVOLTE MÍSTO NA DEZINFEKCI: Po zapnutí  je standartní 
čas fungování  5 minut  a svítí příslušná kontrolka.  
K nastavení časového úseku podle intervalu   
5 min. - 10 min. - 20 min. - vypnutí  - 5 min.  
stiskněte tlačítko „CLEAN“.

Odpovídající časový úsek byl vybrán, když svítí světelná 
kontrolka a neprobíhá žádná činnost.

Obě lampy se zapnou po  pěti vteřinovém  zpoždění, které 
umožňuje uživateli bezpečně odejít. Pokud aktivita lampy 
naplní časový interval  fungování, automaticky se vypne.

TĚLOVÝ SENZOR: 
Pokud  ROCKUBOT  MINI  zaregistruje lidské tělo,  
automaticky se vypne.  Následně  se automaticky po pěti 
vteřinách  zapne, vzdálí-li se lidské tělo.

VYPNUTÍ:
Krátké stisknutí tlačítka „CLEAN“  až se kontrolky vypnou.

ZAPNUTÍ: Delší stisknutí tlačítka „CLEAN“ až se  
na opačné straně tlačítka rozsvítí pouze UVC lampa.  
(předejde se  přímému kontaktu člověka s UVC světlem).
Standartně lampa svítí pouze 5 minut a pak se 
automaticky vypne.

Efektivní čas sterilizace:
• Ze vzdalenosti 3 cm eliminuje 99.9 % virú baktérií 
 a hub do 5 vterin.
• Pro malé prostory do 1 m3 (metr kubický)  -  pračky,
 skříňky, se doporučuje sterilizace  5 minut
 k 99,9 % zničení virů a baktérií.
• Pro prostory do průměru 2 m (šatníky, auta, koupelny, 
 postele) se doporučuje sterilizace  10 minut
 ke zničení 99,9 %  virů a baktérií.
• Pro místnosti do průměru 4 m (hotelové pokoje, 
 chodby) se doporučuje  sterilizace 20 minut
 ke zničení 99,9 % virů a baterií.

K nabití prístroje zapojte kabel s koncovkou USB-C.
Přístroj se nabíjí, svítí-li kontrolka baterie a bliká 
ukazatel současného stavu baterie.
Pokud je napětí nad  5 V – 2A, je možné ve sterilizaci 
pokračovat.

(POZNÁMKA) Je-li  stav baterie nízký, ukazatel 
minimální hodnoty baterie bude blikat  3 vteřiny  
a pak se automaticky vypne. Doporučuje se nabíjet  včas. 

e-dezinfekce

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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