
 
 
 
 
 
 
 

Sterylizator do smartfonów i akcesoriów z ładowaniem 

bezprzewodowym BENTIAL LP-UN-313. 

 

Instrukcja 

 

Dziękujemy za wybranie produktu marki BENTIAL. Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem, by 
poprawnie użytkować produkt i w pełni wykorzystać jego funkcjonalność. Wierzymy, że nasz produkt 
przyniesie radość z korzystania oraz wesprze zdrowie Państwa i najbliższych. Prosimy zachować tę instrukcję 
dla potrzeby użytkowania w przyszłości. Jeśli macie Państwo problem podczas użytkowania, prosimy 
skontaktować się z działem obsługi klienta BENTIAL.  

 

Dane techniczne: 

Model: LP-UN-313 
Moc dezynfekcji UV - 2W x 4 
Wejście ładowania USB – 5V/ 2.1 A/ 1A 
Wyjście ładowania USB- 5V/ 2.1 A 
Wyjście ładowania bezprzewodowego- 5V/ 1A 
Długość fali UV - 200nm-280nm 
Waga: 224g 

 

Informacje: 

Nowoczesny sterylizator BENTIAL o eleganckim wzornictwie przeznaczony do dezynfekcji telefonów oraz 
mniejszych przedmiotów. Najnowsza konstrukcja pozwala na płynną i sprawną sterylizację dzięki użytym 
wbudowanym lampom z promieniowaniem UV, które usuwa do 99% bakterii i wirusów,  gwarantując 
bezpieczeństwo użytkowania przedmiotów dla Ciebie i Twoich najbliższych. Eksperymenty wykazały, że ilość 
bakterii przenoszonych przez telefon komórkowy jest 18 razy większa od ilości bakterii przenoszonych przez 
przycisk do spłukiwania toalety!  Sterylizator marki BENTIAL jest w stanie wyeliminować m.in. takich zagrożenia 
jak bakterie Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty), Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy), Candida 
ablicans (Bielnik biały) i wiele innych!  
To urządzenie sterylizujące BENTIAL zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów, z dbałością o każdy 
szczegół i bezpieczeństwo Klientów potwierdzone certyfikatami. 
Urządzenie umożliwia dezynfekowanie wszelkich drobnych przedmiotów codziennego użytku, nie tylko 
telefon. Mogą to być takie rzeczy jak zegarki, słuchawki, klucze, biżuteria, kolczyki, okulary, akcesoria 
kosmetyczne typu cążki, obcinacze, szczoteczki, maseczek ochronnych, itd. 
Automatyczne bezprzewodowe skanowanie pozwala na błyskawiczne włączenie bezprzewodowego 
ładowania Twojego telefonu lub innego urządzenia umożliwiającego ładowanie technologią 
bezprzewodową. Jeżeli Twój telefon nie posiada funkcji ładowania bezprzewodowego, możesz użyć 
przewodu i portu ładowania USB wbudowanego w sterylizator. 
Sterylizator pomieści wiele modeli telefonów komórkowych o przekątnej ekranu mniejszej wymiary 
wewnętrzne komory dezynfekcyjnej, czyli: 6,3x3,22x0,43 cale. 
Wysoka moc sterylizacji, aż 4 użyte lampy sterylizacyjne o dużej mocy 2W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uwaga!: 

 
1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń; 
2. Nie należy spłukiwać urządzenia bezpośrednio cieczą; 
3. Należy unikać dotykania produktu przez niemowlęta i dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia lub 
przypadkowych obrażeń ciała; 
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy umieścić je w chłodnym i suchym miejscu po 
całkowitym naładowaniu; 
5. W przypadku silnych zakłóceń magnetycznych i silnego promieniowania, lampa sterylizacyjna UV tego 
produktu może być automatycznie włączona lub wyłączona. 
 
Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia oraz proszę unikać przegrzania; używania lub trzymania w miejscu z 
wysoką temperaturą-  w przeciwnym razie może spowodować to przegrzanie, pożar lub nawet wybuch. 
! Ostrzeżenie 
! W przypadku osób z niepełnosprawnością kończyn, zmysłów lub duchowości, brakiem doświadczenia lub 
wiedzy (w tym dzieci), należy je prowadzić i nadzorować podczas korzystania z tego produktu. Nie podawaj 
tego produktu dzieciom jako zabawki, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo, wypadek lub 
obrażenia. 
! Ostrzeżenie 
Proszę nie demontować bez zgody; w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem lub 
obrażeń. Proszę trzymać poza zasięgiem dzieci i niemowląt 
! Uwaga 
Proszę odłączyć źródła zasilania, jeżeli produkt nie jest dłużej używany. 
 


