Joomise meeldetuletus:

S-CAP VEEPUDEL U9
UV-C LED Desinfitseerimisega termospudel
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Meeldetuletuse aktiveerimiseks puudutage ekraani selle sisselülitamiseks, seejärel tehke topeltpuudutus. Ekraanil kuvatakse
pudeli ikoon temperatuurinäidu kõrval ja kostub lühike helisignaal “piip”. Meeldetuletus on aktiveeritud ja iga 2 tunni järel
kostub lühike helisignaal “piip” viis korda, et vee joomist meelde tuletada.
Meeldetuletuse väljalülitamiseks korrake punkti 1. Kostub lühike helisignaal “piip” ja pudeli ikoon kustub.
Meeldetuletus lülitatakse automaatselt välja, kui ekraani ei ole puudutatud 12 tunni jooksul.

UV-C Desinfitseerimine:
1.
2.
3.

Puudutage ekraani ja hoidke sõrme sellel 5 sekundit, kuni kostub lühike helisignaal “piip” ja sinist värvi LED ring ekraani ümber
hakkab pulseerima, andes märku, et desinfitseerimise protsess on alanud.
Desinfitseerimise protsess lõppeb 1 minuti pärast ja LED ring ekraani ümber kustub.
Korki võib kaasutada pindade ja esemete desinfitseerimiseks, aktiveerides desinfitseerimise protsessi ja liigutades korki
desinfitseeritava pinna kohal 4-5 korda aeglaselt edasi-tagasi 2-5 cm kõrgusel.

Automaatse desinfitseerimise režiim:
1.
2.

KASUTUSJUHEND

3.
4.

Puhastamine:

Lugege tähelepanelikult enne kasutuselevõttu:
•
•
•
•
•
•
•

Enne kasutuselevõttu peske pudeli sisu ja korki sooja vee ning nõudepesuvahendiga. Jälgige, et korgi kummitihend on
korralikult paigaldatud, valesti paigaldatud tihend võib põhjustada vedeliku lekkeid.
Kontrollige pudeli soojapidavust peale ostu, täites selle kuuma veega. Kui pudeli väliskest läheb kuumaks, ei tööta pudeli
vaakumisolatsioon korralikult. Sellisel juhul tagastage pudel müüjale.
U9 pudel on mõeldud vee desinfitseerimiseks, teiste vedelike puhul ei ole tulemus garanteeritud.
Kasutades pudelit teiste vedelike jaoks peale vee, peske seda peale iga kasutuskorda sooja vee ja nõudepesuvahendiga.
Kui täidate pudeli veega looduslikust veekogust, kasutage topelt desinfitseerimise tsüklit, et tagada vee ohutus.
U9 pudel ei filtreeri veest saasteaineid nagu tahked osakesed, kemikaalid või raskemetallid. Selleks tuleb kasutada teisi
meetodeid ja vahendeid.
Temperatuurierinevuste tõttu pudeli sise ja välispinnal võib pudeli kork kattuda kastega. See on loomulik ja ei viita veale.
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•
•
•
•
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•
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Laadige kork täielikult enne kasutuselevõttu. Laadimise aeg on 2-3 tundi.
Laadimiseks ühendage magnetiline pistik korgi küljel asuvate klemmidega. Seejärel ühendage USB pistik USB pesasse (5V).
Kui laadimine on alanud värvub LED ring ümber korgi ekraani punaseks. Laadimise lõppedes see kustub.
Kui korgi aku on tühjenemas, annab sellest märku kiiresti vilkuv LED ring ümber ekraani.

Puhasta pudelit ja korki regulaarselt
Peske pudelit ja korki sooja vee ja nõudepesuvahendiga, kasutades pehmet pesukäsna või harja.
Korgi pesemiseks eemaldage kummitihend korgi küljest.
Pärast pesemist loputage ja kuivatage pudel ja kork, et vältida katlakivi ja korrosiooni teket.
Ärge leotage pudelit ja korki pikema aja vältel.
Ärge puhastage pudelit ja korki abrasiivsete või söövitavate vahenditega.
Ärge pange pudelit ja korki nõudepesumasinasse.
Ärge keetke pudelit ja korki.

Hoiatused:
•
•

Laadimine:
1.
2.
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Automaatse desinfitseerimise režiim lülitab desinfitseerimise protsessi automaatselt sisse iga 12 tunni järel, et hoida pudelit ja
selle sisu puhtana.
Automaatse režiimi aktiveerimiseks eemaldage kork pudelilt ja keerake ekraan allapoole. Seejärel puudutage ekraani ja hoidke
sõrme sellel kuni kostub pikk helisignaal “piip”, mis kestab 3 sekundit. Samal ajal LED ring ekraani ümber vilgub sinist värvi,
andes märku, et automaatrežiim on sisse lülitatud.
Automaatse režiimi väljalülitamiseks korrake punkti 2., kuni kostub 2 lühikest helisignaali “piip-piip”.
Tähelepanu! Automaatrežiim lühendab aku tööperioodi. Kui kasutate manuaalset desinfitseerimist igapäevaselt on soovitav
automaatrežiim välja lülitada.

•
•
•

Ärge täitke pudelit vedelikuga üle korgi randi, see võib põhjustada vedeliku lekkimist korgi paigaldamisel.
Ärge täitke pudelit kuiva jää, karboniseeritud jookide, piimatoodete, puuviljamahlade või soola sisaldavate vedelikega,
näiteks supiga.
Ärge kõrvetage ennast, kui täidate pudeli kuuma joogiga. Pudel on mõeldud kuumade jookide säilitamiseks ja selle väliskest
ei lähe kuumaks isegi siis, kui pudel sisaldab kuuma jooki.
Ärge asetage pudelit kuuma eraldavate allikate või lahtise leegi peale või kõrvale (radiaatorid, ahjud, vms.). See võib
põhjustada pudeli deformeerumist või värvi defekte.
Hoidke pudelit lastele kättesaamatus kohas. See võib põhjustada vigastusi või põletusi lastele.

Puutetundlik ekraan:
Puutetundlik digitaalne ekraan on musta värvi ja asub korgi keskel.
Ekraan kuvab temperatuuri näitu ja meeldetuletuse ikooni. Värvi vahetav LED ring ümber ekraani kuvab temperatuuri vahemikku,
laadimise ja desinfitseerimise režiimi.

Vältige naha ja silmade kokkupuudet UV-C kiirgusega. UV-C kiirgus võib põhjustada kahjustusi nahale ja silmadele!

Temperatuurinäit:

Tehnilised andmed:

Puudutades ekraani kuvatakse temperatuurinäit numbritega ja LED ring ümber ekraani pulseerib Rohelist, Oranži või Punast värvi,
vastavalt vedeliku temperatuurile.
LED ringi värv kuvab alljärgnevat temperatuuri vahemikku:

MUDEL:
PINGE/VÕIMSUS:
AKU TÜÜP:
LAADIMISE AEG:
TÖÖAEG:

Roheline ring
0-37℃

Oranž ring
37-60℃

Punane ring
60-99℃

U9
5V 300mA
Li-ion 3.7V 400mAh
2-3 tundi
Kuni 30 päeva

KAITSEASTE:
MÕÕDUD:
KAAL:
KOMPLEKTIS:
TOOTJAMAA:

IP67
220*65*55mm
300g
Veepudel, USB laadimiskaabel, kasutusjuhend
Hiina
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