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Beschrijving van productonderdelen

Antislip siliconen draadloos 
laadstation

UV-C-LED-licht

Desinfec-
tieknop

Indicatielampje 
desinfectie Desinfectiekamer

Dubbel lampje voor 
draadloos opladen



Producteigenschappen
Draadloos opladen
1. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van het 
apparaat en sluit deze aan op de voeding. Het product gebruikt stand-
aard de draadloze oplaadmodus en de stand-by-indicator licht rood op
2. Indicatielampje voor draadloos opladen: rood lampje in stand-by en 
groen lampje tijdens opladen
3. FOD detectie van vreemde voorwerpen: wanneer een vreemd meta-
len voorwerp wordt gedetecteerd, knipperen het rode en groene lampje 
zes keer en wordt de voeding uitgeschakeld.

Desinfectie
1. Plaats de mobiele telefoon of andere te steriliseren items in de 
kamer en sluit de bovenklep. Druk op de desinfectieknop om de desin-
fectiemodus te gebruiken.
2. 5 minuten desinfectiemodus: Druk eenmaal op de ronde desin-
fectieknop, de ingebouwde zoemer biept eenmaal en het blauwe 
knipperlicht gaat aan. Het UV-C / UV-licht aan de binnenkant wordt 
ingeschakeld voor desinfectie. Als de zoemer driemaal biept, is de 
desinfectiecyclus voltooid.
3. 10 minuten desinfectiemodus: nadat de 5 minuten desinfectiemodus 
is ingeschakeld, drukt u nogmaals op de desinfectieknop, het apparaat 
schakelt automatisch naar de 10 minuten desinfectiemodus. Het ronde 
knipperlicht verandert van blauw in paars en de zoemer biept weer. Het 
UV-C / UV-licht aan de binnenkant wordt ingeschakeld voor desinfectie. 
Als de zoemer driemaal biept, is de desinfectiecyclus voltooid.
4. Als u de desinfectiemodus wilt annuleren, drukt u nogmaals op de 
ronde desinfectieknop. Het ronde controlelampje licht blauw op, de 
kamer kan worden geopend om de voorwerpen veilig te verwijderen.
5. Wanneer de bovenklep van de kamer wordt geopend, gaat het UV-
desinfectielicht na 3 seconden automatisch uit.
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Product specificaties
Productnaam UV-sterilisatiekamer van 15 W met 

snelle draadloze oplader

Model WS-10

Productnorm Qi

Input DC12V/1.5A, 9V/1.67A, 5V/2A

Draadloos oplaadvermogen 15W/10W/7.5W/5W

UV-C desinfectie-output 3W(max.)

UV-C-LED desinfectielicht 4 stuks

Productafmetingen 220x120x44 mm

Gewicht van het product 360 g

Kleur Zwart, groen, blauw, roze

Materiaal ABS + PC

Conversiepercentage draad-
loos opladen

<80%

Laadafstand <10mm

Slimme schakelaar
Als de bovenklep tijdens de desinfectiemodus wordt geopend, wordt de 
desinfectie automatisch na 3 seconden beëindigd om onnodige schade 
aan het menselijk lichaam te voorkomen. Sluit de sterilisatiekamer en 
druk nogmaals op de ronde desinfectieknop om de desinfectie opnieuw 
te starten.
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Snelgids
1. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van 
het apparaat en sluit deze aan op de voeding. Het apparaat gebruikt 
standaard de draadloze oplaadmodus.
2. Plaats de te steriliseren items in de kamer en sluit de bovenklep, 
selecteer de desinfectiemodus als volgt.
a. Klik op de ronde knop, de zoemer biept eenmaal en start de desin-
fectiemodus van 5 minuten.
b. Klik nogmaals op de ronde knop, de zoemer biept nogmaals en start 
de 10 minuten desinfectiemodus.
c. Klik eenmaal op de ronde knop om de desinfectie te stoppen.
3. Draadloze oplaadfunctie: plaats de mobiele telefoon in het midden 
van de bovenklep, deze kan draadloos worden opgeladen
4. De functie draadloos opladen kan worden gebruikt tijdens het 
gebruik van de desinfectiefunctie.

Belangrijke aantekeningen
1. Knijp niet in het apparaat en laat het niet krachtig botsen.
2. Demonteer of gooi het niet in vuur of water terwijl het op de stroom 
is aangesloten om kortsluiting te voorkomen.
3. Gebruik het apparaat niet onder extreem hoge temperaturen, hoge 
vochtigheid of corrosieve omgeving om kortsluiting te voorkomen.
4. Plaats geen magnetische kaarten (ID-kaart, bankkaart, enz.) Met 
magnetische strip of chip op het oplaadbord om schade aan de mag-
netische kaart te voorkomen.
5. Leg tijdens het opladen geen metaal (munten, metalen voorwerpen) 
op het oplaadbord om schade door hitte te voorkomen.

Fabrikant
Gako Deutschland GmbH                                                          gako.de
Am Steinernen Kreuz 24
96110 Scheßlitz - Germany
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15W/10W/7.5W/5W
Fast Charging

5min & 10min
Disinfection Mode

UV-C LED
Disinfection

UVC

Intelligent Human
Body Protection

360º
Disinfection

USB-C
Power Supply

360º UV-C LED disinfection for daily wearables as :
mobile phones | keys | smart watches | glasses | earphoine s

nail files | watches | combs | pens | jewelry | cards | et c.

See more details on

 
youtu.be/rPuRMwGUzEQ


