
HANDHELD UV-C GERMICIDAL 
LIGHT USER MANUAL

Please read this entire manual and the accompanying literature before 
operating this equipment. Pay attention to all warning, and caution 
statements in this manual. Failure to do so could result in serious 
personal injury or damage to the equipment.

WARNING!

TROUBLESHOOTING

Problem Possible cause

The germicidal UV 

lamp does not work

1. Device is not plugged in.

2. Power switch is not turned on.

3. Ballast broken.

4. UV lamp broken.

5.UV lamp works intermittently

Possible solution

1. Make sure the unit is plugged 

in properly.

2. Turn on the power switch.

3. Contact your vendor to get a 

replacement ballast.

4. contact your vendor to get a 

replacement unit.

5. check the connector from the 

power cord to the UV light to 

ensure it is securely connected.

Please use appropriate personal protection equipment to shield the eyes and skin 

when operating this device.

* DO NOT dispose this light in regular garbage collection. please contact your local 

municipality for instructions on the disposal of hazardous materials.

*DO NOT clean this device with water or other liquids

* Eye and skin damage may occur as a result of direct exposure to this UV-C light.

turning the unit on.

*Always ensure the light is pointing away from your direct line of sight before 

* Always store the unit in a secure location and keep it out of the reach of children. 

Please read this entire manual and the accompanying literature before operating 

this equipment. Pay attention to all warning, and caution statements in this 

manual. Failure to do so could result in serious personal injury or damage to the 

equipment*DO NOT look at light directly with your eyes, and do not expose your 

skin to uv radiation.

*DO NOT point the light directly at the eyes or exposed skin of humans or animals.

* DO NOT immerse this device in water.



3、Please turn the power 

switch on.

≤20c
m

5、 When you finish this process, please turn the power switch off, then 

unplug the power supply.

APPLICATION

SPECIFICATION

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60Hz

Power: 16w

Ambient Temperature: 2-40℃
2UV Intensity: 45uw/cm   at 1 meter distance 

from lamp UV lamp life: 8000 hours 

Disinfection efficiency: ≥99.99%

REPLACING THE UV-C BULB

4�Move the light slowly above the surface 
to be decontaminated at a distance of 10 
to 20 cm for at least 2 seconds to ensure 
proper decontamination of surface

This device has a wide range of industry applications and is suitable for 

use in decontaminating surfaces in Industrial, residential and 

commercial environments.

1. Make sure the power supply is turned off, unscrew 

the nut connecting the power from the unit.

2. Remove the UV light bulb from the chamber and 

replace with new one. Please be careful not to 

damage the light bulb while replacing it, it is very 

fragile 
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PRODUCT PARTS

OPERATION STEPS:

1. Plug the unit to a power supply.

2. Ensure that the light is pointing away from 

the user and in the direction of the surface to 

be sterilized.

This handheld UV-C germicidal light is made with dropped quartz glass and has a 

certified peak output (~90%) wavelength of 253.7 nm. 

Ultraviolet Light in the UV-C spectrum (253.7 nm) has proven effective in killing 

virtually all known microorganisms, making it the ideal solution for disinfecting 

any surfaces contaminated with pathogens and stopping the spread of the 

diseases.   

01   Electrical Ballast   02   Germicidal uv-c lamp       03 Handle 

04    AC connector          05  Transformer         06   on/off switch        07 ower Plug



MANUAL DO USUÁRIO DA LUZ GERMICIDA 
UV-C – HANDHELD

Leia este manual inteiro antes de operar este equipamento.
Preste atenção a todos os avisos e instruções de cuidado contidos neste
manual. Não fazer isso pode resultar em ferimentos graves, ou danos 
ao equipamento.

AVISO

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma Possível causa

A 

Lâmpada do 

germicida não

 funciona.

1. O dispositivo está desconectado.

2. O botão liga / desliga não funciona.

3. Balastro quebrado.

4. Lâmpada UV quebrada.

A lâmpada 

5.UV não está conectada

 devidamente.

Solução possível

1. Conecte novamente o 

dispositivo à fonte de 

energia (AC).

2. Ligue o interruptor.

3. Substitua o reator.

4. Substitua a lâmpada UV.

5.Aperte bem o conector da

 lâmpada UV.

* NÃO limpe este dispositivo com água ou outro líquido.

* NÃO deixe crianças tocarem neste dispositivo.

* NÃO dirija-se à câmara ou raios de UV para si mesmo, outras pessoas ou os 

animais de estimação.

* NÃO deitar fora a lâmpada UV no lixo, por favor, leve ao seu fornecedor ou a um 

centro de resíduos    sólidos especiais na sua cidade ou província.

* NÃO olhe diretamente para os olhos e não exponha a pele a radiação UV.

* NÃO o use na pele, olhos ou corpo de animais, seres humanos ou animais de 

estimação.



3.Por favor, ligue o 

interruptor

≤20c
m

5.Quando você terminar este processo, desligue o interruptor e 

desconecte a fonte de energia.

APLICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
Tensão de entrada: 220-240VAC, 50 / 60Hz 

Potência: 16w 

Temperatura ambiente: 2-40 ℃  
2Intensidade UV: 45uw / cm  a 1 metro de distância 

da lâmpada Vida da lâmpada UV: 8000 horas 

Eficiência de desinfeção: ≥99,99%.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA UV-C

4.Mova a luz lentamente acima da superfície 
a ser descontaminada a uma distância de 
10 a 20 cm por 2 a 3 segundos para garantir 
a descontaminação adequada da superfície.

Este dispositivo possui uma variedade de aplicações industriais e comerciais 

adequadas para uso em escritórios, residenciais, estabelecimentos 

comerciais, preparação de alimentos, transportes aéreos, rodoviários, 

vestiários, academias, desinfeção de vários tipos de superfícies.

1. Verifique se a fonte de alimentação está desligada, 

mova a porca da câmara.

2. Tire a lâmpada UV do reator e substitua-a por uma 

nova. Tenha cuidado por causa do vidro da lâmpada que 

e muito frágil.

3. Insira a nova lâmpada UV na câmara lentamente e 

cuidadosamente.
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COMPONENTES DO APARELHO:

PASSOS DE OPERAÇÃO:

1.  Conecte a unidade a uma fonte de alimentação.

2.Verifique se a luz está apontando para longe do 

usuário e na direção da superfície a ser esterilizada.

A luz ultravioleta no espectro UV-C (253,7 nm) prova ser eficaz em matar 

praticamente todos os microorganismos conhecidos, tornando-a a solução 

ideal para desinfetar qualquer superfície contaminada com patógenos e 

impedir a propagação de doenças.

Esta luz germicida UV-C possui um comprimento de onda de saída certificado 

(~ 90%) de 253,7 nm.
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