INSTRUCTIUNI UTILIZARE
FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:
www.easypix.info/download-manuals/download/sterilight-sl1/
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Act de renunțare
Easypix nu face nicio reprezentare sau garanție cu privire la acest manual și, în
măsura maximă permisă de lege, își limitează în mod expres răspunderea
pentru încălcarea oricărei garanții care ar putea fi implicate înlocuirea acestui
manualMai mult, Easypix își rezervă dreptul de a revizui această publicație în
orice moment, fără a avea obligația de a notifica vreo persoană despre
revizuire.
Easypix nu este responsabil pentru nici o utilizare greșită a informațiilor
conținute aici. Dacă aveți sugestii pentru îmbunătățiri sau modificări sau ați
găsit erori în această publicație, vă rugăm să ne anunțați.
La instalarea și utilizarea acestui produs trebuie respectate toate reglementările
de securitate locale, regionale și locale. Din motive de siguranță și pentru a
ajuta la asigurarea respectării datelor documentate ale sistemului, numai
producătorul trebuie să efectueze reparațiile componentelor. Nerespectarea
acestor informații poate duce la vătămarea sau deteriorarea echipamentului.
Copyright © by Easypix GmbH
Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi
reprodusă, distribuită sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace,
inclusiv fotocopierea, înregistrarea sau alte metode electronice sau mecanice,
fără permisiunea scrisă prealabilă a editorului. Pentru solicitări de permisiune,
vă rugăm să scrieți editorului de mai jos.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany
support@easypix.eu • www.easypix.eu
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Instrucțiuni de păstrare
Citiți acest manual și instrucțiunile sale de siguranță înainte de a utiliza acest
produs. Urmați toate instrucțiunile. Acest lucru va evita incendii, explozii, șocuri
electrice sau alte pericole care pot duce la deteriorarea bunurilor și / sau răni
grave sau fatale.
Produsul va fi utilizat numai de către persoane care au citit și înțeles pe deplin
conținutul acestui manual de utilizare.
Asigurați-vă că fiecare persoană care folosește produsul a citit aceste
avertismente și instrucțiuni și le urmează.
Păstrați toate informațiile de siguranță și instrucțiunile pentru referințe viitoare
și transmiteți-le utilizatorilor următori ai produsului.
Producătorul nu este responsabil pentru cazurile de daune materiale sau
vătămări corporale cauzate de manipularea incorectă a nerespectării
instrucțiunilor de siguranță.

Explicarea avertizărilor de siguranță

Avertismentul indică eliminarea riscului cu un nivel mediu de risc care, dacă nu
este evitat, poate duce la vătămări grave.

Indică informațiile considerate importante, dar nu legate de pericol.
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Prezentarea Produsului
SteriLight este o lumină de dezinfectare compactă, portabilă și reîncărcabilă,
care poate dezinfecta suprafețele și obiectele folosind lumina UVC. În acest
scop, o lumină UVC cu lungimi de undă UVC 260-280nm este generată de un
număr de șase LED-uri puternice de 600mW, ceea ce este optim și extrem de
eficient împotriva germenilor. Distruge 99,9% din toate bacteriile și virusurile. În
scopuri de siguranță, în SteriLight este instalat un senzor de gravitație: Pentru a
evita contactul ocular dăunător, acest senzor se asigură că dispozitivul se
oprește automat atunci când este oprit.
SteriLight este alimentat de o baterie încorporată de litiu-ion de 2000mAh, care
este reîncărcabilă.

Caracteristici
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterilizarea rapidă a oricărui obiect sau suprafață
Utilizează 6 leduri UVC de înaltă putere de 600mw
Lungime de undă efectivă de 260-280 nm
Baterie reîncărcabilă cu litiu de 2000mAh cu durată lungă de viață
Oprire automată pentru siguranță
Ucide 99,99% din virus și bacterii în câteva secunde
Ecologic și sigur pe suprafețe: Nu sunt necesare dezinfectante
convenționale
Portabil, ușor și ușor de utilizat
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Utilizarea prevăzută
Produsul poate dezinfecta orice fel de suprafețe și obiecte. Este potrivit pentru
utilizare acasă, la serviciu, în vacanță.
Este ideal pentru dezinfectare, de ex. calculatoare, tastaturi, telecomenzi,
clopote de casă, întrerupătoare de lumină, telefoane, bancomate, cititoare de
carduri etc
Nu este potrivit pentru utilizare pe corp sau pe animale!

Declarație și siguranță dovedită
Produsul a fost testat pentru siguranță și eficacitate.

Restrictii

Utilizarea dispozitivului este destinată numai adulților. Tineti-l departe de
copii!
Nu este potrivit pentru utilizare pe corp sau animale!
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Instructiuni de siguranta

Acest produs este potrivit numai pentru scopul descris, producătorul nu este
responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare anormală.

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și asigurați-vă
că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.
•
•

Produsul nu poate fi pornit în timp ce bateria se încarcă.
Pentru a evita deteriorarea produsului, vă rugăm să utilizați un adaptor
conform tensiunii pentru taxare.

•
•
•
•

Nu folosiți produsul lângă magneți puternici.
Nu țineți produsul departe de copii.
Nu-l folosiți pe corp sau animale.
Nu curățați cu lichide sau nu intrați în contact cu lichide.

Lumina UVC trebuie să fie întotdeauna orientată în jos!
Nu priviți niciodată direct lumina cu ochiul liber!
Deoarece lumina UVC este transparentă și nu este vizibilă pentru ochii noștri,
LED-uri suplimentare au fost integrate în SteriLight pentru a face lumina UVC să
fie vizibilă. Drept urmare, puteți vedea clar când dispozitivul este în funcțiune.
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Mediul de operare
Nu folosiți dispozitivul în lumina soarelui sau în apă.
•
•
•

Nu folosiți într-un mediu cu interferențe electromagnetice puternice.
Temperatura de lucru: 0°-40°C
Temperatura de depozitare:-20°-55°C

Descrierea produsului

1. Micro USB
2. Butonul de pornire / Indicator Light
3. Lumini UVC
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Incarcare
Vă rugăm să vă asigurați că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.
•

Când unitatea este conectată la un adaptor DC 5 V / 1 A pentru încărcare,
indicatorul este roșu.

•

Când unitatea este complet încărcată, indicatorul luminos este verde.

Produsul nu poate fi pornit în timp ce bateria se încarcă.
Pentru a evita deteriorarea produsului, vă rugăm să utilizați un adaptor
pentru tensiune.
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Descrierea operațiunii
PORNIREA DISPOZITIVULUI
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde.
Indicatorul luminos devine albastru și lumina UVC se aprinde.
Procesul de dezinfectare poate fi început imediat.

ÎNCEPEȚI DESINFECȚIA:
Există două metode de dezinfectare:
1. La o distanță de 2-3 cm de suprafață:
Mențineți unitatea constantă timp de 2 secunde pe suprafața de curățat și
mutați-o încet, în trepte de 2 secunde.
2. De asemenea, la o distanță de 2-3 cm de suprafață:
Glisați unitatea înainte și înapoi de 5 până la 10 ori pe suprafața de dezinfectat.

Lumina UVC trebuie să fie întotdeauna orientată în jos!
Nu priviți niciodată direct lumina cu ochiul liber!

OPRIREA DISPOZITIVULUI:
Vă rugăm să apăsați scurt butonul de pornire și lumina se stinge.
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Senzor de gravitație
În scopuri de siguranță, în SteriLight este instalat un senzor de gravitație:
Pentru a evita contactul ocular dăunător, acest senzor se asigură că dispozitivul
se oprește automat atunci când dispozitivul este oprit.
Când dispozitivul este întors în poziția anterioară, acesta se aprinde automat,
iar lumina UVC și indicatorul se aprind din nou.

Lumina UVC trebuie întotdeauna orientată în jos!
Nu priviți niciodată direct lumina cu ochiul liber!
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Conținutul cutiei
•
•
•

SteriLight
Cablu USB
Instructiuni de utilizare

Date Technice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6x 600mW UVC LED
260-280nm UVC lungime de undă
Oprire automată pentru siguranță:
Datorită senzorului de gravitație, dispozitivul se oprește automat atunci
când este orientat în sus pentru a evita contactul ocular dăunător.
Putere nominală: aproximativ 5W
Intrare nominală: DC5V = 1A
Alimentare: baterie cu litiu de 2000mAh cu durată lungă de viață
Încărcare prin port micro USB
Temperatura de lucru: 0-40°C
Temperatura de depozitare:-20-55°C

•
•

Durata de viață a lămpii:≥ 10.000 hours
Dimensiune & greutate: 220 x 40 x 24.5 mm, 120g
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Dispoziție

Eliminați ambalajul
Pentru eliminare, separați ambalajele în diferite tipuri. Cartonul și tablele
trebuie aruncate sub formă de hârtie și folia trebuie reciclată.

Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și /
sau baterii de către utilizatorii din gospodăriile private din Uniunea
Europeană.
Acest simbol pe produs sau pe ambalaj indică faptul că acesta nu poate fi
aruncat ca deșeuri menajere. Trebuie să aruncați echipamentul și / sau bateria
dvs. deșeuri, manipulându-l în schema de preluare aplicabilă pentru reciclarea
echipamentelor electrice și electronice și / sau a bateriei. Pentru mai multe
informații despre reciclarea acestui echipament și / sau a bateriei, vă rugăm să
contactați biroul din oraș, magazinul de unde ați achiziționat echipamentul sau
serviciul de eliminare a deșeurilor menajere. Reciclarea materialelor va
contribui la conservarea resurselor naturale și se va asigura că acestea sunt
reciclate într-o manieră care să protejeze sănătatea și mediul.
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Declaratie de conformitate
Producătorul declară prin prezenta că marcajul CE a fost aplicat pe acest produs
în conformitate cu cerințele esențiale și dispozițiile relevante ale directivelor
europene.
Această explicație este oferită producătorului / importatorului
easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Köln, Germany
Declarația de conformitate CE poate fi descărcată aici:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sterilight_sl1.pdf
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