
 
 
 
 
 
 
 

Uchwyt do szczoteczek do zębów ze sterylizatorem UV BENTIAL XS-011 

 

Instrukcja 

 

Dane techniczne: 

Rozmiar : 200 * 40* 75 mm 
Waga netto : 200 g 
Pojemność akumulatora: 1500 mA 
Pełny czas pracy na akumulatorze : do 60 cykli sterylizacji  
Wytrzymałość materiału przylepnego: poniżej 1 kg 
Skuteczna instalacja: Uwaga! Urządzenie jest gotowe do użycia ( powieszenia szczoteczek o zębów) po 24 
godzinach po przyklejeniu/przymocowaniu urządzenia do ściany. 
 
Zasada działania: 

Sterylizator szczoteczek do zębów BENTIAL wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w 
zakresie dezynfekcji. Zastosowana dwuzakresowa lampa UV używa światła ultrafioletowego o długości fali 
253,7nm i niskim ciśnieniu pary w pompie mniejszym niż 10 -2 Pa do rozkładu fragmentów DNA oraz 
rozerwania wiązań jądra białek i kwasu rybonukleinowego (RNA) w bakteriach i wirusach, osiągając w ten 
sposób cel sterylizacji. Dodatkowo, aby zapobiec rozwojowi bakterii na szczoteczce do zębów, szczoteczka 
jest sterylizowana również promieniami ultrafioletowymi o długości fali 185nm, które możliwe są do 
emitowania dzięki zastosowaniu w lampie wysokiej próżni. Użyte w urządzeniu próżniowe światło 
ultrafioletowe ma możliwość  generowania ozonu oczyszczającego powietrze i może kompensować 
promienie ultrafioletowe poruszające się tylko w linii prostej. Dzięki temu rozwiązaniu udało się osiągnąć 365 
stopni sterylizacji bez żadnych kompromisów i ślepych zaułków, do której sterylizacja mogłaby inaczej nie 
dotrzeć. 
 

Jak używać urządzenie: 

1. Wybrać odpowiednią wysokość i pozycję montażu dla łatwego dostępu do szczoteczki do zębów i 
naładować urządzenie przez złącze USB. Przed montażem przetrzeć powierzchnię montażową suchą 
szmatką. Nie pozostawiać na powierzchniach żadnych tłustych czy wodnych plam i przygotować 
powierzchnię montażową czystą i suchą ( zalecamy oczyścić powierzchnię, np. ścianę, do której będzie 
mocowane urządzenie najlepiej alkoholem, by zapewnić lepszą przyczepność kleju ).  
2. Odszukać dwustronną taśmę przylepną i usunąć z jej jednej strony folię. Ustawić płytę montażową zgodnie 
z odpowiednim kierunkiem montażu, bezpośrednio przykleić taśmę dwustronną we właściwy sposób na płytę 
montażową i co najmniej trzy razy przycisnąć taśmę z dłonią, aby upewnić się, że instalacja jest solidna i nie 
jest łatwa do odpadnięcia.  
3. Usunąć folię z nieprzyklejonej części taśmy dwustronnej i przykleić odpowiednio płytę montażową do 
ściany, nie pozostawiając szczelin.  Upewnić się, że płyta montażowa jest równo i całkowicie osadzona na 
ścianie. Odczekać 24 godziny, by klej odpowiednio zaczął działać, nie montować urządzenia na płycie 
montażowej w tym czasie. Alternatywnie można przytwierdzić płytę montażową na śruby ( nie dołączone do 
zestawu), dla zapewnienia większej trwałości i przyczepności używając do tego celu sporządzonych dwóch 
otworów w płycie montażowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Po odczekaniu 24 godzin, zawiesić sterylizator na szczoteczki do zębów.  
5. Włożyć szczoteczki do zębów. W celu użycia szczoteczki do zębów, wyjmować ją bezpośrednio ze 
sterylizatora. Po użyciu szczoteczki zawiesić ją z powrotem, zwracając uwagę by nie wkładać jej jeżeli jest 
mokra. 
6. Upewnić się, że sterylizator jest naładowany. Nacisnąć przycisk sterowania urządzenia, aby rozpocząć 
proces dezynfekcji. 
7. W celu uniknięcia bezpośredniego promieniowania ultrafioletowego na ciało ludzkie, gdy pokrywa 
sterylizatora jest otwarta, lampa bakteriobójcza automatycznie przestanie działać. Po zamknięciu pokrywy 
funkcja dezynfekcji musi zostać uruchomiona ponownie. Czas dezynfekcji wynosi za każdym razem ok. 6 
minut. Kiedy trwa proces dezynfekcji, ekran LCD odlicza do 365 sekund i automatycznie wyłączy się po ok.  
6 minutach. Przy potrzebie wyłączenia urządzenia przed końcem procesu, nacisnąć przycisk sterowania 
urządzeniem ponownie. 
 
Parametry lampy UV: 
Wskaźnik ładowania: ładowanie- czerwone światło, pełne naładowanie- zielone światło 
 

UWAGA! 

1) Dzieci powinny być używać pod nadzorem osoby dorosłej. 

2) Do ładowania urządzenia można stosować uniwersalny zasilacz do ładowania telefonu komórkowego 
typu 5V – 1A ( brak w zestawie). 
3) Wieszak na szczoteczki do zębów, który można zdjąć i wyczyścić oddzielnie od sterylizatora 
4) Nie wyjmować sterylizatora jako całości. Nie myć pod wodą. ( Używać do przetarcia ewentualnie wilgotnej 
czystej ściereczki. ) 
 
Opis rysunku:  

Ultraviolet sterilizing lamp-Lampa sterylizująca UV 

Sterilizing countdown screen- Ekran odliczania sterylizacji 

The rack toothbrush- Uchwyty do szczoteczek 

Sterilizing switch- Przycisk sterowania urządzenia 

Supply hub- Łącze ładowania 
 
 

 
Przykładowy tekst 


