GEBRUIKERS HANDLEIDING
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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Disclaimer
Easypix geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze handleiding en
beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk zijn aansprakelijkheid voor
schending van enige garantie die kan worden geïmpliceerd door de vervanging van
deze handleiding door een andere. Bovendien behoudt Easypix zich het recht voor
om deze publicatie te allen tijde te herzien zonder de verplichting om een persoon
van de herziening op de hoogte te stellen.
Easypix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de informatie in
deze handleiding. Als u suggesties heeft voor verbeteringen of wijzigingen of als u
fouten in deze publicatie heeft gevonden, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte
te stellen.
Alle relevante staats-, regionale en lokale veiligheidsvoorschriften moeten in acht
worden genomen bij de installatie en het gebruik van dit product. Om
veiligheidsredenen en om de naleving van de gedocumenteerde systeemgegevens
te helpen garanderen, mag alleen de fabrikant reparaties aan componenten
uitvoeren.
Het niet in acht nemen van deze informatie kan leiden tot letsel of schade aan de
apparatuur.
Copyright © van Easypix GmbH
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
verspreid of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, inclusief fotokopieën,
opnamen of andere elektronische of mechanische middelen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor verzoeken om toestemming kunt u
zich schriftelijk wenden tot de onderstaande uitgever.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany
support@easypix.eu • www.easypix.eu
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Bewaarinstructies
Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies voordat u dit product
gebruikt. Volg alle instructies op. Dit voorkomt brand, explosie, elektrische
schokken of andere gevaren die kunnen leiden tot schade aan eigendommen
en/of ernstig of dodelijk letsel.
Het product mag alleen worden gebruikt door personen die de inhoud van deze
handleiding volledig hebben gelezen en begrepen.
Zorg ervoor dat elke persoon die het product gebruikt deze waarschuwingen en
instructies heeft gelezen en opvolgt.
Bewaar alle veiligheidsinformatie en -instructies voor toekomstig gebruik en
geef ze door aan volgende gebruikers van het product.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen van materiële schade of
persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of niet-naleving van de
veiligheidsinstructies.

Uitleg van de veiligheidswaarschuwingen

Waarschuwing wijst op een gevaar met een gemiddeld risico dat, indien het
niet wordt vermeden, tot ernstig letsel kan leiden.

Geeft informatie aan dat als belangrijk wordt beschouwd, maar die geen
verband houdt met risico's.
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Productintroductie
De SteriLight is een compacte, draagbare en oplaadbare desinfectielamp die
oppervlakken en voorwerpen kan desinfecteren met behulp van UVC-licht.
Hiervoor wordt een UVC-licht met de UVC-golflengten 260-280nm gegenereerd
door in totaal zes krachtige 600mW LED's, die optimaal en zeer effectief zijn
tegen ziektekiemen. Het vernietigt 99,9% van alle bacteriën en virussen. Voor
de veiligheid is in de SteriLight een zwaartekrachtsensor geïnstalleerd: Om
schadelijk oogcontact te voorkomen, zorgt deze sensor ervoor dat het apparaat
bij het omdraaien automatisch wordt uitgeschakeld.
De SteriLight wordt gevoed door een ingebouwde 2000mAh lithium-ionbatterij,
die oplaadbaar is.

Kenmerken
- Snelle sterilisatie van elk object of oppervlak
- Maakt gebruik van 6 high power 600mw UVC LED's
- Effectieve 260-280nm golflengte
- Duurzame oplaadbare 2000mAh-lithiumbatterij
- Automatische uitschakeling voor de veiligheid
- Doodt 99,99% van het virus en de bacteriën binnen enkele seconden.
- Milieuvriendelijk & veilig op oppervlakken:
Geen conventionele ontsmettingsmiddelen nodig
- Draagbaar, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken.
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Beoogd gebruik
Het product kan alle soorten oppervlakken en voorwerpen desinfecteren. Het is
geschikt voor gebruik thuis, op het werk, op vakantie.
Het is ideaal voor het desinfecteren van bijvoorbeeld computers,
toetsenborden, afstandsbedieningen, huisbellen, lichtschakelaars, telefoons,
geldautomaten, kaartlezers etc.
Niet geschikt voor gebruik op het lichaam of op dieren!

Verklaring en bewezen veiligheid
Het product is getest op veiligheid en effectiviteit.

Beperkingen

Het gebruik van het apparaat is alleen voor volwassenen.
Blijf uit de buurt van kinderen!
Niet geschikt voor gebruik op het lichaam of dieren!
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Veiligheidsinstructies / Safety instructions

Dit product is alleen geschikt voor het beschreven doel, de fabrikant is niet
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door abnormaal gebruik.

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en zorg ervoor dat de
batterij voor gebruik volledig is opgeladen.
•

Het product kan niet worden ingeschakeld terwijl de batterij wordt
opgeladen.

•

Om productschade te vermijden, gelieve een voltage-conforme
adapter te gebruiken.
voor het opladen.

•
•
•
•

Gebruik het product niet in de buurt van sterke magneten.
Houd het product uit de buurt van kinderen.
Gebruik het niet op het lichaam of op dieren.
Reinig het niet met vloeistoffen en breng het niet in contact met
vloeistoffen.

Het UVC-licht moet altijd naar beneden gericht zijn!
Kijk nooit met het blote oog naar het licht!
Omdat UVC-licht transparant is en niet zichtbaar voor onze ogen, zijn er extra
LED's in SteriLight geïntegreerd om het UVC-licht zichtbaar te maken. Hierdoor
kunt u duidelijk zien wanneer het apparaat in werking is.
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Bedrijfsomgeving
Gebruik het apparaat niet in zonlicht of water.
Gebruik het niet in een omgeving met sterke elektromagnetische interferentie.
Bedrijfstemperatuur: 0°-40°C
Opslagtemperatuur: -20°-55°C

Beschrijving van het product

1. Micro USB
2. Aan/uit-knop / indicatorlampje
3. UVC-lampen
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Opladen
Zorg ervoor dat de batterij voor gebruik volledig is opgeladen.

Wanneer het apparaat is aangesloten op een DC 5 V / 1 A adapter voor het
opladen, Is het indicatielampje rood.
Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, is het indicatielampje groen.

Het product kan niet worden ingeschakeld terwijl de batterij wordt
opgeladen.
Om schade aan het product te voorkomen, dient u een voltage-conforme
adapter te gebruiken voor het opladen.
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Werkende beschrijving
SCHAKEL HET APPARAAT IN:
Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt.
Het indicatielampje wordt blauw en het UVC-lampje gaat branden.
Het desinfectieproces kan onmiddellijk worden gestart.
START DE DESINFECTIE:
Er zijn twee methoden voor desinfectie:
1. Op een afstand van 2-3 cm van het oppervlak:
Houd het apparaat 2 seconden stil over het te reinigen oppervlak en beweeg het
langzaam, in stappen van 2 seconden.
2.

Ook op een afstand van 2-3 cm van het oppervlak:

Veeg het apparaat 5 tot 10 keer heen en weer over het te desinfecteren oppervlak.

Het UVC-licht moet altijd naar beneden gericht zijn!
Kijk nooit met het blote oog naar het licht!

SCHAKEL HET APPARAAT UIT:
Druk kort op de aan/uit-knop en het licht gaat uit.
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Zwaartekracht-sensor
Om veiligheidsredenen is in de SteriLight een zwaartekrachtsensor
geïnstalleerd:
Om schadelijk oogcontact te voorkomen, zorgt deze sensor ervoor dat het
apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als het wordt omgedraaid.
Wanneer het apparaat weer in de vorige stand wordt gezet, gaat het
automatisch aan en gaan het UVC-lampje en het indicatielampje weer branden.

Het UVC-licht moet altijd naar beneden gericht zijn!
Kijk nooit met het blote oog naar het licht!
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Inhoud van de doos
•
•
•

SteriLight
USB-kabel
Instructiehandleiding

Technische gegevens
•
•
•
•

6x 600mW UVC LED
260-280nm UVC-golflengte
Automatische uitschakeling voor de veiligheid:
Dankzij de zwaartekrachtsensor wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld wanneer het naar boven wordt gedraaid om schadelijk
oogcontact te voorkomen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nominaal vermogen: ongeveer 5W
Nominale invoer: DC5V = 1A
Stroomvoorziening: Duurzame 2000mAh oplaadbare lithiumbatterij
Opladen via Micro USB-poort
Werktemperatuur: 0-40°C
Opslagtemperatuur: -20-55°C
Levensduur van de lamp: ≥ 10.000 uur
Afmeting & gewicht: 220 x 40 x 24,5 mm, 120g

11

Verwijdering

Verpakking weggooien
Voor de afvalverwijdering moeten de verpakkingen in verschillende soorten
worden gescheiden. Karton en karton moeten worden afgevoerd als papier en
folie moet worden gerecycled.

Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en/of batterij door gebruikers in particuliere huishoudens in de
Europese Unie.
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit niet als
huishoudelijk afval kan worden afgevoerd. U moet uw afgedankte apparatuur
en/of batterij weggooien door deze te verwerken in de daarvoor geldende
terugnameschema's voor het recyclen van elektrische en elektronische
apparatuur en/of batterij. Voor meer informatie over het recyclen van deze
apparatuur en/of batterij kunt u contact opnemen met uw stadskantoor, de
winkel waar u de apparatuur heeft gekocht of uw huisvuildienst. Het recyclen
van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt
ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens
en het milieu beschermt.
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Verklaring van overeenstemming
De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op dit product is
aangebracht in overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante
bepalingen van de Europese richtlijnen.
Deze uitleg wordt gegeven voor de fabrikant/importeur
easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Köln, Germany

De EG-verklaring van overeenstemming kan hier worden gedownload:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sterilight_sl1.pdf
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