INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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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Declaração de exoneração de responsabilidade
A Easypix não faz quaisquer declarações ou garantias em relação a este manual
e, na medida do permitido por lei, limita expressamente a sua responsabilidade
pela violação de qualquer garantia que possa resultar da substituição deste
manual por outro. Além disso, a Easypix reserva-se o direito de rever esta
publicação em qualquer altura sem obrigação de notificar qualquer pessoa da
revisão.
A Easypix não é responsável ou responsável pela utilização indevida das
informações aqui contidas. Se tiver alguma sugestão de melhoria ou
modificação ou se tiver encontrado erros nesta publicação, por favor
informe-nos.
Na instalação e utilização deste produto, devem ser respeitadas todas as
normas de segurança estatais, regionais e locais relevantes. Por razões de
segurança e para garantir a conformidade com os dados do sistema
documentados, as reparações dos componentes só podem ser efectuadas pelo
fabricante.
A inobservância destas informações pode resultar em lesões corporais ou danos
ao equipamento.
Copyright © por Easypix GmbH
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser
reproduzida, distribuída ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer
meio, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro meio electrónico ou
mecânico, sem a prévia autorização escrita do editor. Para pedidos de
autorização, por favor contacte a editora por escrito.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Colónia, Alemanha
support@easypix.eu - www.easypix.eu
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Informações de carácter geral
Leia este manual e as suas instruções de segurança antes de utilizar este
produto. Siga todas as instruções. Isto evitará riscos que possam resultar em
danos materiais e/ou ferimentos graves.
O produto só pode ser utilizado por pessoas que tenham lido e compreendido o
conteúdo deste manual do utilizador na íntegra.
Certifique-se de que cada pessoa que utiliza o produto leu e seguiu estas
advertências e instruções.
Conservar todas as informações e instruções de segurança para referência
futura e transmiti-las aos utilizadores subsequentes do produto.
O fabricante não é responsável por quaisquer danos materiais ou pessoais
resultantes de manuseamento incorrecto ou da inobservância das instruções de
segurança.

Explicação dos símbolos

O aviso indica um risco de risco médio que, se não for evitado, pode resultar
em lesões graves.

Indica informações consideradas importantes, mas que não estão relacionadas
com a confusão.
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Introdução
O SteriLight é uma luz de desinfecção compacta, portátil e recarregável que
pode desinfectar superfícies e objectos utilizando a luz UVC. Para este efeito,
uma luz UVC com os comprimentos de onda UVC 260-280nm é gerada por um
total de seis LEDs potentes de 600mW, o que é óptimo e altamente eficaz
contra os germes. Destrói 99,9% de todas as bactérias e vírus. Por razões de
segurança, está incorporado um sensor de gravidade no SteriLight: Para evitar
contacto visual nocivo, este sensor assegura que o dispositivo se desliga
automaticamente quando é virado.
O SteriLight é alimentado por uma bateria de iões de lítio de 2000mAh
incorporada, que é recarregável.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfecção rápida de todas as superfícies
6 LEDs UVC de 600mw altamente eficientes
Eficaz, germicida 260-280nm de comprimento de onda
Bateria recarregável de longa duração 2000mAh
Desligamento automático como factor de segurança
Destrói 99,9% dos vírus e bactérias em segundos
Amigo do ambiente e bom para superfícies:
Não são necessários desinfectantes.
Leve e fácil de usar
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Utilização prevista
O produto pode desinfectar qualquer tipo de superfícies e objectos. É
adequado para utilização em casa, no trabalho, em férias.
É ideal para desinfectar, por exemplo, computadores, teclados, comandos à
distância, campainhas, interruptores de luz, telefones, caixas automáticas,
leitores de cartões, etc.
Não adequado para ser utilizado no corpo ou nos animais!

Segurança testada
O produto foi testado quanto à sua segurança e eficácia.

Restrições

A utilização do dispositivo destina-se apenas a adultos.
Manter o produto afastado das crianças.
Não adequado para utilização no corpo ou nos animais.
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Instruções de segurança

Este produto só é adequado para os fins descritos; o fabricante não é
responsável por danos causados por uma utilização inadequada.

Leia atentamente este manual antes de utilizar e certifique-se de que a
bateria está totalmente carregada.
•
•

O produto não pode ser ligado enquanto a bateria estiver a carregar.
Para evitar danos no produto, utilize um adaptador compatível com a
tensão para carregamento.

•
•
•
•

Não utilizar o produto perto de campos magnéticos fortes.
Manter o produto afastado das crianças.
Não o utilize no corpo nem nos animais.
Não limpar com líquidos ou entrar em contacto com líquidos.
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A luz deve ser sempre direccionada para baixo!
Nunca olhe directamente para a luz a olho nu!
Uma vez que a luz UVC é transparente e não visível aos nossos olhos, são
incorporados LEDs adicionais no SteriLight para tornar a luz UVC visível.
Assim, pode ver facilmente se o dispositivo está em funcionamento.

Ambiente operacional
•

Não utilizar o aparelho sob forte luz solar
ou na água.

•

Não utilizar o dispositivo num ambiente com fortes interferências
electromagnéticas.

•
•

Temperatura de funcionamento: 0°-40°C
Temperatura de armazenamento: -20°-55°C
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Descrição do produto

1. Porta micro USB
2. Botão de alimentação / Luz indicadora
3. Luz UVC
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Carregamento da bateria
Por favor, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada antes de a
utilizar.
•

Quando a unidade está ligada a um adaptador DC 5 V / 1 A para
carregamento, a luz indicadora está vermelha.

•

Quando o dispositivo está totalmente carregado, a luz indicadora está
verde.

O dispositivo não pode ser ligado enquanto a bateria estiver a carregar.
Para evitar danos no produto, utilize um adaptador compatível com a tensão
para carregamento.
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Descrição funcional
LIGAR O DISPOSITIVO:
Por favor, mantenha premido o botão de ligar/desligar durante 5 segundos.
A luz indicadora fica azul e a luz UVC acende-se.
O processo de desinfecção pode ser iniciado imediatamente.

INICIAR A DESINFECÇÃO:
Existem dois métodos de desinfecção:
1. A uma distância de 2-3 cm da superfície a limpar
Segurar o aparelho sobre a superfície a limpar durante 2 segundos e movê-lo
lentamente, em incrementos de 2 segundos.
2. Também a uma distância de 2-3 cm da superfície a limpar.
Limpar com o dispositivo 5 a 10 vezes sobre a superfície a desinfectar.

A luz UVC deve ser sempre direccionada para baixo!
Nunca olhe directamente para a luz a olho nu!

DESLIGUE O DISPOSITIVO:
Por favor, pressione brevemente o botão de ligar e a luz apagar-se-á.
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Sensor de gravidade
Por razões de segurança, é instalado um sensor de gravidade no SteriLight:
Para evitar contacto visual nocivo, este sensor assegura que o dispositivo se
desliga automaticamente quando é virado para cima.
Se o dispositivo voltar então à posição anterior (para baixo), liga-se
automaticamente e a luz UVC e
a lâmpada indicadora acende-se novamente.

A luz UVC deve ser sempre direccionada para baixo!
Nunca olhe directamente para a luz a olho nu!

11

Âmbito da entrega
•
•
•

Lâmpada de desinfecção SteriLight UVC
Cabo USB
Instruções de utilização (DE, EN)

Dados técnicos
•
•
•

6x 600mW UVC LED
260-280nm Comprimento de onda UVC
Desligamento automático para segurança:
Graças ao sensor de gravidade, o dispositivo desliga-se
automaticamente,
quando é virado para cima para evitar o contacto visual nocivo.

•
•
•
•
•
•
•

Potência: cerca de 5W, DC5V = 1A
Bateria de lítio de longa duração, recarregável, 2000mAh
Carregamento através de ligação Micro-USB
Temperatura de funcionamento: 0-40°C
Temperatura de armazenamento: -20-55°C
Tempo de vida da lâmpada: ≥ 10.000 horas
Dimensões e peso: 220 x 40 x 24,5 mm, 120g
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Eliminação de resíduos

Eliminar a embalagem
Ordenar os materiais da embalagem. Adicione papelão e papelão aos resíduos
de papel, as folhas devem ser recicladas.

Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou
baterias/acumuladores eliminados pelos consumidores em residências
particulares na União Europeia.
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este não deve ser
eliminado com os resíduos domésticos. Deve entregar o seu aparelho antigo
e/ou baterias/acumuladores em pontos de recolha adequados para reciclagem
de aparelhos eléctricos e electrónicos e/ou baterias/acumuladores. Para mais
informações sobre a reciclagem deste aparelho e/ou baterias, contacte o
escritório local da sua cidade, a loja onde adquiriu o aparelho, ou
a sua empresa de eliminação de resíduos. A reciclagem dos materiais ajuda a
conservar os recursos naturais e garante um método seguro de reutilização
para a saúde humana e para o ambiente.
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Declaração de conformidade
O fabricante declara que a marcação CE foi aposta a este produto em
conformidade com os requisitos essenciais e as disposições pertinentes das
directivas europeias.
Esta declaração torna-se responsável pelo fabricante/importador
easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Colónia, Alemanha
A Declaração CE de Conformidade pode ser descarregada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sterilight_sl1.pdf
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