
BELANGRIJKE  
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bij het gebruik van elektrische producten moeten 
altijd algemene voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen, waaronder:
Alle aanwijzingen lezen alvorens het product in gebruik 
te nemen.
GEVAAR:   Om het gevaar voor een elektrische schok 
te verminderen:
• Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek 

waar dit in een badkuip of wasbak kan worden 
getrokken of vallen.

• Plaats het apparaat nooit in water of een andere 
vloeistof en laat het hier niet in vallen.

WAARSCHUWING:  Om het gevaar voor brandwonden, 
vuur, elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen:
• Dit product wordt geleverd met een veilighe-

idsmechanisme om het risico op blootstelling 
aan ultraviolet licht te beperken. Werk dit 
doel niet tegen. Gebruik het apparaat met de 
rits volledig gesloten

• Kijk NIET direct in de UV-leds wanneer het apparaat 
is ingeschakeld. UV-licht kan de ogen en huid 
beschadigen.

• Probeer dit product NIET aan te passen. Het is 
ontworpen om de blootstelling tot UV te beperken.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN
LET OP:  – please read all instructions carefully before 
operating.
• Stel het apparaat NIET bloot aan vuur of extreme 

temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen 
boven 129 °C kan een explosie veroorzaken.

• Volg alle oplaadaanwijzingen op en laad 
het apparaat niet op buiten het aangegeven 
temperatuurbereik. Onjuist opladen of opladen 
bij temperaturen buiten het aangegeven bereik 
kan de batterij beschadigen en het risico op brand 
vergroten. Productbedienings- en oplaadbereik: 
0 - 40 °C.

VERZORGING EN ONDERHOUD

• Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige 
doek.

• Gebruik GEEN krachtige, chemische 
reinigingsmiddelen.

WAARSCHUWING: Dit product heeft een interne, 
niet-vervangbare lithiumbatterij. Gooi het 
apparaat weg in overeenstemming met de lokale, 
provinciale en landelijke richtlijnen. Houd batterijen 
(batterijenpakket of geïnstalleerde batterijen) 
buiten bereik van overmatige warmtebronnen zoals 
zonlicht, vuur e.d.

Richtlijn inzake batterijen
Dit symbool betekent dat batterijen niet 
met het huisvuil weggeworpen mogen 
worden, omdat ze stoffen bevatten die 

schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de 
gezondheid. lever batterijen op een aangewezen 
inzamelpunt in.

Uitleg over AEEA
Deze markering geeft aan dat dit product 
binnen de EU niet met ander huisvuil mag 
worden weggeworpen. Om eventuele 
schade aan het milieu of de menselijke 

gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen 
van afval te voorkomen, dient dit apparaat op 
verantwoorde wijze gerecycled te worden om 
duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te 
bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat 
retourneren, gebruik dan de retour- en 
ophaalsystemen of neem contact op met de 
winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het 
product voor milieuveilige recycling accepteren.
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UW POP-UP TELEFOONONTSMETTER OPLADEN

Opladen duurt 2-3 uur voor een volledige lading.
• Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om uw houder op te laden. 

Steek het kleine uiteinde (micro-USB) in de oplaadpoort van de houder, 
onder de beschermkap. Steek het USB-uiteinde in een computer of 
USB-muurlader.

• Het stroompictogram van de houder gaat groen knipperen als deze wordt 
opgeladen. 

• Wanneer de case volledig is opgeladen, licht de led groen op.

  LEDINDICATOREN

• Brandt rood

• Aan het einde van de ontsmettingscyclus, als het lampje 
gedurende 3 seconden rood oplicht en dan uit gaat: 
20%-30% batterij resterend en kan de telefoon ontsmetten

• Lampje licht 3 seconden rood op als de aan-/uitknop wordt 
ingedrukt: <20% batterij resterend en kan de telefoon niet 
ontsmetten

• Knippert 3 
seconden rood • Zak niet correct dicht geritst

• Brandt groen • Volledig opgeladen

• Knippert blauw • Bezig met ontsmetten

• Knippert groen • Aan het opladen

1. Geïntegreerd veiligheidsslot  
Zorgt ervoor dat het apparaat 
alleen kan worden gebruikt indien 
de ritssluiting volledig gesloten is.  
MOET GESLOTEN ZIJN OM TE 
KUNNEN GEBRUIKEN

2. Aan-uitknop 
3. Indicatorlampje 
4. Oplaadpoort
5. Vingertabs voor eenvoudig 

opklappen
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GEBRUIKSAANWIJZING

1. Trek het pop-upmechanisme omhoog met behulp van 
de vingertabs (1).

2. Rits de houder open (2).
3. Plaats uw apparaat op het platte oppervlak, tegenover 

de leds (afb. 2).
4. Rits de houder dicht (3).
5. Zorg ervoor dat de ritssluiting volledig gesloten is en 

dat de ritssluiting zich magnetisch in de ‘aan’-positie 
bevindt. (3).

6. Druk op de aan-uitknop om de ontsmettingscyclus 
te starten (4).  
OPMERKING: Als de houder dichtklapt als u op de 
aan-uitknop drukt, klapt u deze weer omhoog. De 
ledindicator knippert blauw, wat aangeeft dat de 
ontsmetting is gestart (4). 

7. Wanneer het blauwe lampje wordt uitgeschakeld, is de 
ontsmettingscyclus voltooid. Rist de houder open en 
verwijder het apparaat eruit.

8. Draai het apparaat om en herhaal om beide kanten 
te ontsmetten.

OPMERKING:  De houder werkt niet als deze niet 
volledig gesloten is en de ritssluiting zich magnetisch 
in de ‘aan’-positie bevindt.
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VEELGESTELDE VRAGEN

HOE WEET IK OF DE HOUDER WERKT?
Het aan-uitpictogram knippert blauw om aan te geven 
dat de UV-C-leds branden en uw product ontsmetten. 

LEDINDICATOR BLIJFT ROOD KNIPPEREN. 
WAT BETEKENT DIT?
Een led die rood knippert, betekent dat de houder 
niet correct is gesloten. Zorg ervoor dat u de houder 
volledig dicht ritst en zorg ervoor dat de ritssluiting 
zich magnetisch in de ‘aan’-positie bevindt.

IS DIT VEILIG VOOR MIJN TELEFOON?
Ja, UV-CLEAN gebruikt UV-C-licht, niet water of 
chemicaliën. UV-C-licht doodt ziektekiemen en is 
volkomen veilig voor uw telefoon. Veiligheids-
maatregelen zorgen ervoor dat er geen UV-C-licht 
kan ontsnappen en dat alles in de case niet wordt 
beschadigd.

KAN IK ANDERE DINGEN ONTSMETTEN?
UV-CLEAN is in de eerste plaats ontworpen voor 
telefoons, maar u kunt het gebruiken om vrijwel 
alles te ontsmetten. Alles in de houder wordt door 
UV-CLEAN ontsmet. Ga naar www.homedics.co.uk 
voor meer informatie over de werking van UV-C.

WORDT ER GEREINIGD WANNEER HET 
APPARAAT NIET OMHOOG IS GEKLAPT?
Ja, de houder werkt nog steeds en de UV-C-leds 
gaan nog steeds branden als de houder 
goed is gesloten. Als het apparaat echter niet 
omhoog is geklapt, wordt het dekkingsgebied van 
het UV-C-licht aanzienlijk verminderd. 

KAN IK MEERDERE ONTSMETTINGSCYCLI 
ACHTER ELKAAR UITVOEREN?
Ja, dat kan! Hoewel de eerste cyclus uw apparaat 
tot 99,9% zal ontsmetten, is het niet schadelijk 
voor uw apparaat om nog een cyclus uit te voeren 
als u dat wilt.



gesetzlich zugesicherten Rechte. Für Ihr regionales HoMedics Service 
Center besuchen Sie bitte  
www.homedics.co.uk/servicecentres

2 ANNI DI GARANZIA
FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e 
lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve 
le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da 
FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, 
incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del 
prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. 
La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato 
e utilizzato nel Regno Unito / nell’UE. La presente garanzia non 
copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento 
dell’apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, 
prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi 
danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta 
responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale 
o speciale.Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, 
restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale 
unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al 
ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o 
della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia 
postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi 
HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi 
dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia 
non influirà sui diritti sanciti per legge.Per scoprire il Centro Servizi 
HoMedics più vicino, visitare la pagina 
www.homedics.co.uk/servicecentres

2 JAAR GARANTIE
FKA Brands Ltd geeft 2 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten 
vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. 
Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing 
op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; 
ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; 
wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd 
geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het 
product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product 
dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen 
worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, 
geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van 
producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder 
deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele 
indirecte, speciale of gevolgschade.
Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product 
gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen 
met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst 
zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en 
deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden 
uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud 

van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics 
doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten 
onverlet. Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek 
www.homedics.co.uk/servicecentres

GARANTIA DE 2 ANOS
A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de 
material e de fabrico por um período de 2 anos, a partir da data da compra, 
exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands 
Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; 
fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer 
outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta 
garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino 
Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para 
que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi 
desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de 
produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito 
desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo 
de danos acidentais, consequenciais ou especiais.Para obter serviço de 
garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência 
juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). 
Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme 
apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é 
válida no Centro de Assistência HoMedics. A assistência deste produto por 
qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência HoMedics 
anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei. 
Para saber onde fica o Centro de Assistência local da HoMedics, aceda a  
www.homedics.co.uk/servicecentres

2 LATA GWARANCJI
FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów 
wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 2 lat od daty 
zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza 
gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia 
spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem 
używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, 
modyfikację produktu lub jakiekolwiek inne warunki pozostające 
poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie 
wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / 
UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia 
jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został 
zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, 
ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji 
nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy 
szczególne. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić 
produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z 
paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu 
FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, 
i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być 
dokonywane wyłącznie przez centrum napraw HoMedics. Naprawianie 




