
                                                                                                                    

S-01 

Digitální sterilizátor Weelko S-02 

VÍTEJTE!  

Děkujeme za nákup. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před použitím přístroje. Pokud si nebudete jistí správným 
používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou odpovědnost za případné úrazy, k nimž dochází 
při nesprávném použití.  
Společnost si vyhrazuje právo na změnu detailů u nástrojů bez předchozího upozornění. Pokud jsou v tomto návodu 
uvedeny nějaké chyby, prosím neváhejte a pošlete nám informující e-mail, abychom mohli chyby opravit. 
 
Sterilizátor má okamžitou čistící a sterilizační funkci. Je určený pro kosmetické salony, kliniky, laboratoře atd., ke 
sterilizaci nůžek, pinzet a jiných drobných kovových nástrojů. 
 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tento výrobek splňuje tyto požadavky: 
1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES 
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické komptabilitě: 2004/108/EC 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ 

1. Vložte nástroje určené k desinfekci do sterilizátoru. 
2. Zapněte napájení. Když se rozsvítí světlo, dezinfekce začíná. 
3. Doporučený čas pro desinfekci je mezi 30 a 45 minut. 
4. Až světlo zhasne, mohou být nástroje vytaženy a použity. 
 

UPOZORNĚNÍ 

1. Prosím nepoužívejte sterilizátor ve vlhkém prostředí (např. v koupelně apod.). 
2. Přístroj používejte v dobře ventilovaném prostředí a na stabilním pracovním stole. 
3. Nástroje vkládejte do sterilizátoru předem dobře otřené hadříkem. 
4. Pokud je přístroj v pracovním stavu, nesmí být zakryt žádným ručníkem, plastovou taškou nebo jiným přehozem. 
5. Nástroje, které nejsou odolné proti vysokým teplotám, jako plastové stěrky a jiné, se nesmí v tomto přístroji 
používat. 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Objem: 152 ml 
Doporučená provozní doba: 30 - 45 minut 
Výkon: 12 W 
Rozměry výrobku: 40 x 24 x 21 cm 
Hmotnost produktu: 2,5 kg 
Rozměry balení: 41 x 25,2 x 22 cm 
Hmotnost balení: 3 kg 
Napětí: 100V-120V/220V-240V 
Frekvence: 50-60Hz 
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S-01 

Digitálny sterilizátor Weelko S-02 

VITAJTE!  

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nie ste istí správnym 
použitím prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ku ktorým 
dochádza pri nesprávnom použití. 
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu detailov u nástrojov bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ sú v tomto 
návode nejaké chyby, pošlite nám prosím informujúce email, aby sme mohli chyby napraviť. 
 
Sterilizátor má okamžité čistenie a sterilizáciu. Je určený pre kozmetické salóny, kliniky, laboratóriá atď., na 
sterilizáciu nožníc, pinziet a iných drobných kovových nástrojov. 
 

ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky: 
1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES 
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej komptabilite: 2004/108/EC 

 

NÁVOD K POUŽITIE 

1. Vložte nástroje na dezinfekciu do sterilizátora. 
2. Zapnite napájanie. Keď sa rozsvieti svetlo, dezinfekcia začína. 
3. Odporúčaný čas pre dezinfekciu je medzi 30 a 45 minút. 
4. Až svetlo zhasne, môžu byť nástroje vytiahnuté a použité. 
 

UPOZORNENIE 

1. Nepoužívajte sterilizátor vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni atď.). 
2. Prístroj používajte v dobre vetranom prostredí a na stabilnom pracovnom stole. 
3. Nástroje vkladajte do sterilizátora vopred dobre utreté handričkou. 
4. Ak je prístroj v pracovnom stave, nesmie byť zakrytý žiadnym uterákom, plastovú taškou alebo iným prikrývkou. 
5. Nástroje, ktoré nie sú odolné proti vysokým teplotám, ako plastové stierky a iné, sa nesmie v tomto prístroji 
používať. 
 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Objem: 152 ml 
Odporúčaná prevádzková doba: 30-45 min 
Výkon: 12 W 
Rozmery výrobku: 40 x 24 x 21 cm 
Hmotnosť produktu: 2,5 kg 
Rozmery balenia: 41 x 25,2 x 22 cm 
Hmotnosť balenia: 3 kg 
Napätie: 100V-120V / 220V-240V 
Frekvencia: 50-60 Hz 
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