
UV-PUHDISTAJA
LANGATTOMALLA LATAUSALUSTALLA
WAVE-CLEAN-UV-QI-BOX

Käyttöohje

Kiitos että valitsit Wave tuotteen
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla 

mahdollisella tavalla.



Output Qi: 5W, 7.5W, 10W

Output Max: 10W

Output UV : 2W (max)

Input USB Type-C: 5V/2A, 9V/2A

Mitat: 212,5 x 120 x 44 mm

Pakkauksen sisältö: 1 x UV-puhdistaja langattomalla latausalustal-
la, 1 x USB Type-C kaapeli (1m)

Tekniset tiedot

Liitännät ja toiminnot
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HUOM! Pikalatausnopeudet vaativat QC2.0/3.0 tai 9V jännitettä tukevan laturin 
toimiakseen.

Latausliitäntä
USB Type-C

Langaton 
latausalusta

UV-puhdistuksen käynnistysnäppäin ja 
merkkivalo



Laitteen käyttö
Kytke virtajohto laitteeseen. 
Voit kytkeä UV-puhdistajan pakkauksen mukana tulevalla USB Type-C 
-kaapelilla sopivaan verkkolaturiin tai esimerkiksi tietokoneen USB porttiin. 
Laitteen käynnistyessä painikkeen merkkivalo välähtää kahdesti punaisena 
ja sinisenä. 
Mikäli painikkeen valo ei välähdä, varmista että kaapeli on kytketty 
virtalähteeseen oikealla tavalla.
 
UV-puhdistuslaitteen käyttö:
1. Avaa UV-puhdistajan kansi, aseta puhdistettava esine sisään ja sulje 

kansi.
2. 2 min puhdistus: Painamalla puhdistuslaitteen painiketta kerran, 2 

minuutin mittainen puhdistustoiminto alkaa ja kytkimen merkkivalo 
palaa punaisena. Kun valo sammuu, puhdistustoiminto on valmis. Avaa 
kansi ja ota esine pois, sulje kansi.

3. 10 min puhdistus: Painamalla UV-puhdistajan painiketta kaksi kertaa 
peräkkäin, 10 minuutin mittainen puhdistustoiminto alkaa ja painikkeen 
merkkivalo vilkkuu punaisena. Kun valo sammuu, puhdistustoiminto on 
valmis. Avaa kansi ja ota esine pois, sulje kansi. 
- Mikäli laitteen kansi avataan kesken puhdistustoiminnon, UV-valot 
sammuvat automaattisesti turvallisuussyistä.
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Langattoman latauspisteen käyttö:
1. Aseta langatonta latausta tukeva laite latauspisteen päälle.
2. Lataus alkaa automaattisesti 1-2 sekunnin kuluessa. Latauksen tilan 

näet joko ladattavasta laitteesta tai painikkeen merkkivalosta. 
- Paras asettelu latausalustalla riippuu ladattavasta laitteesta ja siitä missä 
kohtaa laitetta langattoman latauksen vastaanotin sijaitsee. 
- Latausalustan teho riittää lataamaan yleisimpien kuorien läpi. Mikäli 
käytät ladattavassa laitteessa todella paksuja kuoria ja lataus ei käynnisty, 
ota kuoret pois latauksen ajaksi.

UV-valo toimii tehokkaasti käytännössä kaikkia mikro-organismeja vastaan 
ja siksi se onkin todella toimiva tapa desinfiointiin.
Laitteen UV-puhdistusteho on testattu asianmukaisesti ja sen on todettu 
tuhoavan jopa 99,9% bakteereista ja muista mikrobeista (kolibakteeri, 
pneumokokki, Candida albicans). Testilaboratorio: Guangdong Detection 
Center of Microbiology
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Huomioitavaa

• UV-valo on ihmiselle haitallista ja siksi valo sammuu kun laitteen kannen 
aukaisee. Älä pura laitetta tai yritä käyttää valoa muilla tavoin.

• On normaalia, että ladattava laite lämpiää jonkin verran langattoman 
latauksen aikana.

• Älä kastele latausalustaa.
• Irroita latausalustan virtajohto ennen alustan puhdistamista.
• Älä aseta ylimääräisiä esineitä kuten magneettiraitakortteja tai metallisia 

esineitä latausalustan ja ladattavan laitteen väliin.
• Älä pudota tai muilla tavoin vahingoita laitetta, jotta sen pinta ei vaurioidu tai 

laite rikkoonnu.
• Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa. Lähimmän 

vastaanottopisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info

Merkkivalon toiminta:

Väri Toiminta

2 x punainen + sininen 
välähdys (Kestää 1 sek)

Merkki virtalähteeseen liittämisestä ja laitteen 
käynnistymisestä

Punainen valo (Kestää 2 
min)

2 minuutin mittainen puhdistusohjelma on 
käynnissä

Punainen vilkkuva valo 
(Kestää 10 min)

10 minuutin mittainen puhdistusohjelma on 
käynnissä

Punainen + sininen valo 2 minuutin mittainen puhdistusohjelma 
käynnissä ja laite latautuu langattomalla 
latauspisteellä samanaikaisesti

Punainen vilkkuva valo + 
sininen valo

10 minuutin mittainen puhdistusohjelma 
käynnissä ja laite latautuu langattomalla 
latauspisteellä samanaikaisesti

Sininen valo Laite latautuu langattomalla latauspisteellä 
ilman, että puhdistusohjelmat ovat käynnissä
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UV CLEANER
With Wireless Charging Pad
WAVE-CLEAN-UV-QI-BOX

User Manual

Thank you for choosing a Wave product
Read this manual carefully, so you can use the product to it’s full 

potential safely.



Output Qi: 5W, 7.5W, 10W

Output Max: 10W

Output UV : 2W (max)

Input USB Type-C: 5V/2A, 9V/2A

Size: 212,5 x 120 x 44 mm

The package contains: 1 x UV Cleaner with wireless charging pad, 1 x 
USB Type-C cable (1m)

Technical details

Functions and inputs
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NOTE! Fast charging speeds on the wireless charging pad require a QC2.0/3.0 
or other 9V charger to work.

Power input
USB Type-C

Wireless Charging 
pad

UV Cleaner’s start button and
indicator light



How to Use
Plug in the device’s power cable. 
You can plug the UV cleaner to a USB charger or a computer’s USB port 
with the USB Type-C cable. When the device starts, the light on the button 
flashes twice in red and blue. 
If the light doesn’t flash, check that the cable is connected properly.
 
Using the UV Cleaner:
1. Open the cover of the UV cleaner, insert the object to be cleaned and 

close the cover.
2. 2 minute cleaning: By pressing the button on the cleaning device once, 

the 2 minute cleaning function starts and the indicator light on the 
switch lights up red. When the light turns off, the cleaning operation is 
complete. Open the lid and remove the object, close the lid. 
10 minute cleaning: By pressing the UV cleaner button twice in 
succession, the 10 minute cleaning function starts and the indicator 
light of the button flashes red. When the light turns off, the cleaning 
operation is complete. Open the lid and remove the object, close the lid. 
- If the lid of the appliance is opened during the cleaning operation, the UV 
lights switch off automatically for safety reasons.
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Using the wireless charging pad:
1. Place the device that supports wireless charging on top of the charg-

ing station.
2. Charging starts automatically within 1-2 seconds. You can see the 

charging status either from the device you are charging or from the 
button light. 
- The best charging position on the charging pad depends on the device 
being charged and where the wireless charging receiver in it is located. 
- The charging pad has enough power to charge through the most com-
mon phone covers. If you use really thick covers on the rechargeable 
device and charging does not start, remove the covers during charging.

UV light works effectively against virtually all microorganisms and is 
therefore a really effective way to disinfect.
The UV cleaning effect of the device has been properly tested and has been 
found to kill up to 99.9% of bacteria and other microbes (Escherichia coli, 
Streptococus pneumoniae, Candida albicans). Test laboratory: Guangdong 
Detection Center of Microbiology
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Please note

• UV light is harmful to humans and therefore the light goes out when the lid 
of the device is opened. Do not disassemble the device or attempt to use the 
light in any other way.

• It is normal for the rechargeable device to become slightly warm during 
wireless charging.

• Do not let any moisture on the charging pad.
• Unplug the device before cleaning the charging pad.
• Do not place extra objects, such as magnetic stripe cards or metal objects, 

between the charging pad and the device to be charged.
• To prevent damage to the surface or damage to the device, do not drop or 

otherwise harm the device.
• Return the electronic product for recycling at the end of its lifecycle. 

Indicator light operation:

Light color Function

2 x red + blue flash 
(Duration: 1 sec)

Signal of the device being connected to a 
power source.

Red light (duration: 2 min) The 2 minute cleaning program is in progress

Red flashing light (duration: 
10 min)

The 10 minute cleaning program is in progress

Red + Blue light The 2 minute cleaning program is in progress 
and the Wireless Charging is on at the same 
time.

Red flashing light + blue 
light

The 10 minute cleaning program is in progress 
and the Wireless Charging is on at the same 
time.

Blue light The wireless charging is on
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EU Declaration of Conformity
We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Langaton Pikalatausalusta
WAVE-CLEAN-UV-QI-BOX

is in accordance with following Directives:

(EMC) 2014/30/EU
(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

Signed for and on behalf of
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 15.5.2020

Tommi Järvinen Managing Director

EMC: EN 55014-1:2017 
 EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 
 EN55014-2:2015 
 EN 61000-4-2009, EN 61000-4-3:2019, EN 61000-4-4:2012 
 EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014/AC:2015 
 EN 61000-4-11:2019 

 
RoHS: IEC62321-1:2013 
 IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013+A1:2017, 
 IEC62321-5:2013, IEC62321-6:2015, IEC62321-7-1:2015,
 IEC62321-7-2:2017, IEC62321-8:2017 

Bat. Power Oy
Huurretie 9, 33470 Ylöjärvi 

(03) 345 0914, fin@batpower.fi
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