INTRODUÇÃO
Pioneira em Esterilização por LED UVC

CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO
POR LED UVC 59S

ESQUEMÁTICA DO PRODUTO

Cada maçaneta de porta precisa de um esterilizador
automático 59S. A desinfecção UV é segura e conveniente
fisicamente. É mais paz de espírito ao abrir e fechar a porta
a cada toque.
Com design pequeno e preciso, a luz UV é controlada com
precisão somente sobre a superfície da maçaneta da porta
e a taxa de esterilização é de 99,9%.
É livre de mercúrio e também tem uma função de indução
por radar. Durante o processo de desinfecção, se alguém
ou algum animal entrar nos limites de indução, a desinfecção
é automaticamente interrompida para garantir segurança
e cuidado à sua saúde.

COMO USAR
1. Carregue totalmente o produto antes do uso.
2. Instalação do dispositivo.
Passo 1:
Retire a base e fixe-a na porta com parafusos/adesivo (cerca
de 30~50mm distante da maçaneta).
Passo 2:
Retire o produto, alinhe-o com o compartimento de cartão da
base e gire 15° para fixá-lo.
Passo 3:
Ajuste o esterilizador de forma a alinhar a fonte de luz do
dispositivo com a maçaneta da porta.

APLICAÇÃO
Desinfecção rápida de superfície para maçanetas de porta em L.
Filete de LED UVC
Sensor de radar
Sensor infravermelho
Indicador
Manual do Usuário

Base

Cola de espuma/Placa inferior/Carcaça

INSTRUÇÕES
a. Ligar: quando o esterilizador estiver instalado na base, ele
ligará automaticamente e o indicador de status desligará
depois de 15 segundos.
b. Uso do produto: o dispositivo fica em espera depois de
ligado e detecta automaticamente se alguém usar a maçaneta
da porta. Se alguém tocar na maçaneta, ele a esterilizará
automaticamente por 20 segundos depois que a pessoa sair
e a porta permanecer assim por 10 segundos. Durante o
processo de esterilização, se for detectado que há alguém ou
algum animal num raio de 1,5 metro, o esterilizador suspende
seu funcionamento e retoma a esterilização após 10
segundos depois que a pessoa sai e a porta permanece sem
movimento.
c. Baixa energia: quando a energia da bateria for menor que
5%, a luz do indicador vermelho pisca até que a alimentação
seja desligada. Depois, o produto deve ser desconectado
para carregamento.

DECLARAÇÃO DO INDICADOR
Status do produto
Ligado

Descrição do status do
Indicador LED

Descrição do status
sonoro

A luz do indicador branco está N/A
sempre acesa por 15
segundos

O produto
O produto
estáestá
equipado
equipado
comcom
um sensor
um sensor
de radar.
de radar.
Durante
Durante
o processo
o processo
de desinfecção,
de desinfecção,
a desinfecção
a desinfecção
seráserá
suspensa
suspensa
automaticamente
automaticamente
se alguém
se alguém
ou algum
ou algum
animal
animal
entrar
entrar
no limite
no limite
sensorial.
sensorial.

Quando alguém
coloca a mão na
maçaneta da porta

A luz branca está acesa

Estágio de
preparação de
desinfecção

A luz do indicador branco
pisca rapidamente por 10
segundos

“Beep, beep, beep” –
Alerta rápido

Durante a
desinfecção

A luz branca pisca
lentamente

“Beep, beep, beep” –
Alerta lento

2. Modelo:
2. Modelo:

Desinfecção
concluída

Luz desligada

N/A

3. Entrada:
3. Entrada:
5V =5V
1A= 1A

Pausa na desinfecção
(proteção pessoal)

A luz do indicador branco está N/A
sempre acesa por 20
segundos

Lembrete de bateria
baixa

A luz do indicador vermelho
pisca até a interrupção da
energia

N/A

Status de
carregamento

Carregando: respiro do
indicador vermelho

N/A

Totalmente carregado: a luz
do indicador branco está
sempre acesa

N/A

PROTEÇÃO
PROTEÇÃO
DEDE
SEGURANÇA
SEGURANÇA

PARÂMETROS
PARÂMETROS
TÉCNICOS
TÉCNICOS
1. Nome
1. Nome
do produto:
do produto:
Esterilizador
Esterilizador
Automático
Automático
de Maçaneta
de Maçaneta
de Porta
de Porta
59S59S

4. Filetes
4. Filetes
de LED
de LED
UVC:
UVC:
4 peças
4 peças
5. Dimensão:
5. Dimensão:
Ø47x88mm
Ø47x88mm
6. Peso
6. Peso
líquido:
líquido:
115g115g

PARÂMETROS
PARÂMETROS
TÉCNICOS
TÉCNICOS
Desempenho
Desempenho
de desinfecção
de desinfecção
Número
Número
de filetes
de filetes
de 4de 4
LED UVC
LED UVC

Potência
Potência
de de
desinfecção
desinfecção

Comprimento
Comprimento
de de 260-280nm
260-280nm
Intensidade
Intensidade
UV UV
ondaonda
do LED
do UV
LED UV
média
média
(centro)
(centro)

2,5W2,5W
2
10uW/cm
10uW/cm
a 2a
20cm20cm

Vida Vida
útil do
útilfilete
do filete
UV UV
> 5.000
> 5.000
horashoras
Detecção
Detecção
humana
humana
Ângulo
Ângulo
de visão
de visão 138°x125°
138°x125°Intervalo
Intervalo
de de
detecção
detecção

1,5m1,5m

Desempenho
Desempenho
de resistência
de resistência
Capacidade
Capacidade
da da
bateria
bateria

2.500mAh
2.500mAhTempos
Tempos
de de
desinfecção
desinfecção

≥ 250≥ 250

Ambiente
Ambiente
de funcionamento
de funcionamento
Temperatura
Temperatura
operacional
operacional

-10~50
-10~50
°C °CTemperatura
Temperatura
de de
armazenamento
armazenamento

Umidade
Umidade
relativa
relativa ≤ 90%
≤ 90%
UR URAtmosfera
Atmosfera
de de
trabalho
trabalho

-20~85
-20~85
°C °C
96kpa~106kpa
96kpa~106kpa

CONTEÚDO
CONTEÚDO
DADA
EMBALAGEM
EMBALAGEM
Esterilizador
Esterilizador
*1 *1

BaseBase
*1 *1

Cabo
Cabo
USBUSB
*1 *1

Manual
Manual
do usuário
do usuário
*1 *1

PRECAUÇÕES
1. Não olhe diretamente para a luz, pois isso pode causar
irritação aos olhos e danificar a retina em alguns casos,
resultando em oftalmite.
2. É proibido borrifar água ou mergulhar o produto.
3. Crianças não podem tocar nem usar este produto.
4. Pessoas não qualificadas não podem desmontar o produto.

NÃO DEIXE CRIANÇA
MANIPULAR O APARELHO

NÃO PISE

NÃO EXPONHA AOS
OLHOS E PELE

NÃO LAVE NEM MERGULHE
EM LÍQUIDO

NOME E CONCENTRAÇÃO DE
SUBSTÂNCIAS OU ELEMENTOS
PERIGOSOS
Nome
das Peças

GARANTIA
Detalhes da Garantia
Obrigado por adquirir nosso produto. Para oferecer uma boa
experiência e proteger os seus direitos, fornecemos serviço
pós-venda de acordo com as normas do Código de Defesa
do Consumidor.

Substâncias ou elementos perigosos
Pb

Hg

Cd

Cr (VL)

PBDE

PBB

EFUP

Invólucro

0

0

0

0

0

0

10

PCBA

x

0

0

0

0

0

10

Cabo USB

0

0

0

0

0

0

10

0: Significa que a concentração de substâncias tóxicas e perigosas em
todos os materiais homogêneos do componente está em conformidade com
o limite estipulado em GB/26572-2011.
X: A concentração das substâncias tóxicas e perigosas em determinados
materiais do componente excede o limite estipulado em GB/26572-2011.
Nota: Componentes marcados com “X” não contam com tecnologias
alternativas de componentes disponíveis nessa fase.
O EFUP se refere à vida útil segura do produto sem vazamento de material
perigoso sob as condições especificadas no manual.

Para a bateria: EFUP de 5 anos sob condições de uso normal.
Para o produto: EFUP de 10 anos sob condições de uso normal.

As seguintes circunstâncias não são cobertas pela garantia:

• Vencimento da garantia.
• Mau funcionamento ou dano resultante da falta de uso.
Mantenha e guarde a máquina conforme orientado no Manual
do Usuário.
• Desmontagem da máquina pelo cliente, sem que haja
permissão.
• Mau funcionamento ou dano causado por erros humanos
(como mau uso, colisão ou entrada de tensão incorreta).
Nome do produto: _______________________________________
Data da compra: ____________________________________________
Revendedor: ___________________________________________
Nome do usuário: __________________________________________________
Número de telefone: ______________________________________
Endereço do usuário: ____________________________________
• Este cartão de garantia e um comprovante de compra do
revendedor servem como registro da sua compra e podem
ser usados para solicitação de serviço de garantia. Guarde-os
corretamente.

Fabricante: Shenzhen UVLED Optical Technology Co., Ltd.

Endereço: Room 301, FL 3, Phase 1, Bangkai Science and Technology
Park, West of Bangkai Road & South of Guanguang Road, Guangming
Hi-Tech Industrial Zone, Tangjia Community, Phoenyx Street Admin,
Guangming District, Shenzhen, China
Licença Sanitária: YWXZZ(2018)-02-No. 9142

Importador: AAMED Comércio de Equipamentos EIRELI
Av. Vereador José Diniz 3.300 - Salas 701/1.101
São Paulo - SP - 04604-006 - BRASIL
Fone: (11) - 5049-1444
www.59s.com.br - e-mail: sac@59s.com.br
Autorização de Funcionamento: 355030801-464-001876-1-5
Código Postal: 518132

Padrão Executivo: Q/YCHC 002
https://www.59s.com/

