
Modelo: EKSK-TU101

Manual do usuário

CANETA UV 
Esterilizador

Leia este manual cuidadosamente antes de usar.
Guarde o manual em um local seguro para referência futura.



Conteúdo

Cabo Micro USB

Caneta UV Esterilizador

Bolsa portátil

PT

NÃO exponha a humanos ou animais 
diretamente!

Uso PROIBIDO por crianças!

DO NOT expose to human or pets 
directly!

PROHIBITED usage by children!

WARNING!
Aviso!
警告!



90s

1 H

Status de carregamento

Indicador de 60 minutos

Porta Micro USB

Indicador de 90 segundos 
A Caneta UV desliga automaticamente 
após 90 segundos de operação

A Caneta UV desliga automaticamente 
após 60 minutos de operação

A luz ultravioleta UVC emitida pelo tubo pode destruir 
a estrutura do DNA de microorganismos, como 
bactérias, e fazer com que morram.

Vermelho: Carregando
Verde: Totalmente carregado

Botão
• Ligar/desligar.
• Verifique o status da bateria 
• Alterar modo para 90 segundos e 60 minutos

Como funciona a Caneta UV
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Sobre a Caneta UV

TampaBateria 
embutida

UVC Tubo



2. Seleção do modo de trabalho
Após a inicialização, o modo padrão é 90 segundos e o 
modo pode ser alternado pressionando o botão em 5 
segundos;

3. Desligar
Pressione e segure o botão por mais de 3 segundos 
para desligar a caneta em operação.

5. Carregamento
Conecte a fonte de alimentação para carregar, que 
leva cerca de 3 horas

4. Status da bateria

Quando a caneta uv estiver desligada, 
pressione o botão:
Os dois indicadores estão piscando: <20%
Os dois indicadores estão estáveis:   >20%
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Operação

 1. Ligue
Pressione e segure o botão por mais de 3 segundos 
para ativar o Caneta UV.

Os 2 indicadores acenderão ao mesmo tempo.



* Todas as imagens mostradas no manual 
são para fins ilustrativos. O produto real 
pode variar devido ao aprimoramento do 
produto.
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1. esterilização por mão
Segure o corpo da caneta com a mão, coloque a 
janela da tampa na superfície do objeto e mova 
lentamente para esterilizar.

(certifique-se de que a irradiação dure 2-3 segundos 
na área alvo)

2. esterilização de líquidos
Retire a tampa e coloque o tubo dentro do 
recipiente, ligue e esterilize mexendo. (ajustar o 
tempo de esterilização de acordo com a quantidade 
de água. Recomenda-se mexer por 90 segundos 
para 1L de água.

3. Esterilização na área
Remova a tampa, ligue e coloque a caneta na área 
prevista. (apenas para a pequena área)

Métodos de esterilização

Especificação

Modelo: EKSK-TU101
Tubo: UVC(Ultraviolet C)
Vida útil: 15.000 horas
À prova d'água: IPX7 (exceto a base)
Bateria: 2200mAh de lítio
vida útil da bateria: 2,5 horas
Tamanho: 196x29x30 mm
Peso: 137 g
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Precauções

1. Evite a exposição direta ao corpo 
humano e aos animais de estimação 
(segundos na área alvo)

2. Não desmonte nem modifique o 
dispositivo por conta própria.

3. Após o uso repetido, você pode limpar 
o tubo com um pano para limpeza de 
óculos ou efeito de esterilização de tela

4. Por favor, Mantenha fora do alcance de 
crianças.

5. Por favor, cuidado com quedas ao 
equipamento, pode causar danos.

6. Em algumas circunstâncias especiais 
(como depois de muito tempo no 
escuro; ambiente frio, etc.), existe a 
possibilidade de a lâmpada UV não 
acender. Recomenda-se recomeçar o 
processo após mudar de ambiente (em 
lugares mais claros ou mais quentes)

7. Após um longo tempo de uso, é 
normal o bico superior ficar amarelado.

8. O tubo é um vidro de camada dupla e 
a diferença de temperatura pode 
condensar o ar na intercamada. É um 
fenômeno normal.

Termo de Garantia
1 - O cliente precisa apresentar a nota fscal 

quando precisar acionar a garantia 
durante o período indicado na 
embalagem.

2 - A garantia deste produto é de 1 ano 
para defeitos de fabricação (incluindo as 
partes) a partir da data da compra.

3 - A garantia será inválida se alguma das 
condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fscal 
com a data de compra;

B) Reparos ou modifcações não 
autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as 
instruções contida neste manual, mau uso, 
fogo, água, fenômenos da natureza e 
outros.

4 - A garantia não é estendida para perda ou 
danos causados pelo envio e postagem do 
produto.

5 - Os termos da garantia e suas condições 
estão sujeitasa mudança sem aviso prévio
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Termo de Garantia
1 - O cliente precisa apresentar a nota fscal 

quando precisar acionar a garantia 
durante o período indicado na 
embalagem.

2 - A garantia deste produto é de 1 ano 
para defeitos de fabricação (incluindo as 
partes) a partir da data da compra.

3 - A garantia será inválida se alguma das 
condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fscal 
com a data de compra;

Itens Fora da Garantia

1. Reparos não autorizado, uso indevido, colisões, 
negligência, abuso, exposição a umidade ou 
água, acidentes, alterações, uso indevido de 
acessórios, rasgo ou alteração de adesivos ou 
marcas de contrafação;

2. Danos causados por forca maior;

3. Passado o período de validade da garantia;

4. Danos ou mau funcionamento causados por 
problemas que nao sejam o design, a 
tecnologia, a fabricação e a qualidade do 
produto.

B) Reparos ou modifcações não 
autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as 
instruções contida neste manual, mau uso, 
fogo, água, fenômenos da natureza e 
outros.

4 - A garantia não é estendida para perda ou 
danos causados pelo envio e postagem do 
produto.

5 - Os termos da garantia e suas condições 
estão sujeitasa mudança sem aviso prévio

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: sac@ekaza.com.br
0800-988-5558  
Validade: Indeterminada
Fabricado na China


