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Ao usar o aparelho SOLARIX, precauções básicas de segurança
devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
a. Este aparelho foi projetado apenas para uso pessoal e não para uso 
médico.

b. Este aparelho deve ser usado apenas de acordo com as instruções 
e advertências deste manual. O não cumprimento das instruções e 
advertências deste manual pode resultar em ferimentos causados por 
raios ultravioleta.

c. Os raios ultravioleta podem representar risco de ferimentos pessoais. 
A exposição aos raios ultravioleta pode resultar em ferimentos nos olhos 
e na pele. Para reduzir o risco de exposição aos raios ultravioleta, o 
aparelho deve ser usado de acordo com as instruções e advertências 
deste manual.

d. É responsabilidade do usuário ler e compreender as instruções e 
advertências deste manual. O uso do aparelho de maneira inadequada 
e insegura pode causar lesões pessoais graves.

e. Não use este aparelho para outra coisa senão o uso pretendido.

AVISOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES
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Obrigado por escolher o Aparelho Portátil de Desinfecção UV-LED 
AcuvaTM SOLARIX! 

O aparelho SOLARIX não deve ser usado diretamente sobre a pele, 
olhos ou roupas. O dispositivo não é um dispositivo médico. 

O Solarix utiliza a mais avançada e potente luz Ultravioleta-C (UVC), 
para reduzir, signifi cativamente, as bactérias e vírus em superfícies não 
porosas até 99,9%* em 10 segundos. Incluindo o coronavírus Sars-
CoV-2, causador da Covid-19.

Este manual foi preparado para ajudá-lo a entender a operação segura 
e os cuidados com seu aparelho SOLARIX. Antes de usar o produto, 
leia atentamente este manual do usuário.

Taxa de desinfecção contra SARS-Cov-2 **   

PREFÁCIO

O aparelho SOLARIX utiliza energia UV-C para realizar a 
desinfecção.

Para evitar o risco de lesões, ao usar o aparelho Solarix, use sempre  
roupas e óculos de proteção. Não use o aparelho direcionado contra 
a pele, olhos ou roupas. O aparelho deve ser utilizado apenas para 
desinfetar superfícies e objetos.

A Acuva e UVTRONIC não se responsabilizam por lesões ou danos 
resultantes do não cumprimento dos avisos e instruções deste manual 
do usuário.

Em caso de dúvidas, por favor entre em contato:

*Sujeito a condições

contato@uvtronic.com.br  |   +55 (31) 3526-1500

www.uvtronic.com.br

TEMPO DE EXPOSIÇÃO (segundos)

ATENÇÃO

** Validado pela InterTek and CUBRC INC, Buff alo, New York - Instalações laboratoriais de 
Biossegurança Nível 3, certifi cadas pelos Centros de Controle de Doenças (CDC).

10 segundos

5 segundos

2 segundos

DESINFECÇÃO (%)

99.97%

99.53%

98.72%

PORTUGUÊS
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AcuvaTM SOLARIX
Escaneie o QR Code para 
acessar nossa página na web



COMO A DESINFECÇÃO UV FUNCIONA
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A desinfecção UV utiliza potentes raios com comprimento de onda curto 
(250–280 nm) para inativar microorganismos, destruindo os ácidos 
nucléicos e rompendo seu DNA ou RNA, deixando-os incapazes de 
realizar funções celulares vitais.

CONTEÚDO DA CAIXA
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O Princípio da Desinfecção UV
Acuva SOLARIX emprega o princípio de inativação UV para desinfecção 
de superfícies não porosas. Utilizando potentes LEDs UVC, o SOLARIX 
fornece alta dose UV para inativar 99,9% de microorganismos em menos 
de 10 segundos.

Aparelho Portátil de Desinfecção

Cabo de carregamento USB-C

Luvas de Proteção

Manual do Usuário

Manual do 
Usuário

Microorganismo 
está inativado.

DNA danificado
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A desinfecção UV é efi caz para superfíces não porosas. Para
aumentar a segurança do usuário, vários recursos são integrados
ao SOLARIX, incluindo:
• Trava de segurança deslizante para ativar o botão ON/OFF.

• Botão ON/OFF com funções de “duplo clique” e “aperte e segure”
• para evitar o acendimento acidental de raios UV-C.

• Interruptor que desabilita a ativação do aparelho em ângulo de 
abertura inferior a 180º (reduz o risco de exposição da mão do usuário 
à radiação UV-C).

• Desligamento automático após 3 minutos de uso contínuo.

Precauções para Operação Segura

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
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ATENÇÃO

Sempre siga as instruções abaixo ao usar o dispositivo:

Evite a exposição dos olhos ou da pele aos raios UV-C a qualquer 
momento e de qualquer distância.
Evite que pessoas, animais de estimação ou plantas ao seu redor 
sejam expostas aos raios UV-C.
Sempre use óculos e luvas de proteção UV-C ao usar o aparelho.
Mantenha o aparelho dobrado com a trava de segurança deslizante 
na posição travada para preservar a duração da bateria e evitar ligar 
acidentalmente os raios UV-C.
Ao desinfectar uma superfície metálica lisa e brilhante, como alumínio, 
esteja atento e tome precauções contra os raios UV-C refl etidos 
secundariamente a partir da superfície.
Não use o aparelho se ele puder irradiar a pele exposta de qualquer 
pessoa ou animal de estimação.
Pare de usar o aparelho e consulte um médico imediatamente se 
ocorrer exposição acidental à radiação UV nos olhos e na pele.
Se estiver desinfetando vários itens, DESLIGUE o aparelho entre cada 
objeto.
Não use o aparelho onde houver risco de contato com a água.

Quando terminar de desinfetar, sempre DESLIGUE o dispositivo.

Inspecione visualmente o dispositivo antes de usá-lo, certifi cando-se 
de que o dispositivo não esteja danifi cado.

ATENÇÃO

INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA
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DIAGRAMA DE RECURSO

Use um pano seco e sem fiapos para limpar o aparelho SOLARIX. Se 
os LEDs UV-C tiverem sido expostos a sujeira ou impressões digitais, 
certifique-se de que eles estejam desligados antes de iniciar a limpeza.

Não toque nos LEDs.

Não use desinfetantes químicos ou qualquer tipo de reagentes de 
limpeza.

LIMPANDO O SOLARIX

LEDS UV-C 
POTENTES

PORTA DE 
CARREGAMENTO 
USB-C

BOTÃO COM FUNÇÕES 
“DUPLO-CLIQUE” OU 
“APERTE E SEGURE” PARA 
LIGAR OS LEDS UV-C

POSICIONAMENTO 
AJUSTÁVEL
180º - 270º

TRAVA DESLIZANTE 
DE SEGURANÇA

LED AZUL VISÍVEL 
PARA INDICAÇÃO 
DA ÁREA 
DESINFECTADA
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Todas as dimensões estão em mm.

ESPECIFICAÇÕES
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Dimensões mecânicas

Certificações e Validação de Terceiros

Certificações de Bateria

Certificações Elétricas

Avaliação de Segurança

CE

CE, RoHS

IEC 62471

Elétrica

Consumo de energia em uso                            9.5W Capacidade de Carga                                   3200mAh

Consumo de energia ao carregar                     5 a 15W Química da bateria                                         Polímero de lítio

Porta  de carregamento                                      USB-C Duração da bateria                                        1 hora

Especificações elétricas de carregamento      5V, 3A Max* Temperatura Mínima de Operação            0oC

Faixa de temperatura de carregamento           10oC - 40oC Temperatura Máxima de Operação          40oC

* Para o carregamento do SOLARIX, sempre use fonte de alimentação externa USB A ou USB C
certificada, não superior a 5V / 3A.



USO DO PRODUTO
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Insttruções de Operação

A radiação ultravioleta é prejudicial aos órgãos humanos, incluindo 
pele e olhos. Por favor, consulte a página 5 do manual do 
usuário para mais informações de segurança.

#1 Para ativar o aparelho, deslize a trava de 
segurança para a direita.

#2 Desdobre o aparelho até que esteja aberto pelo 
menos em 180o. O botão ON/OFF deve começar a 
piscar quando o aparelho estiver pronto para uso. 
(Para evitar a exposição direta dos olhos e mãos 
do usuário aos raios ultravioleta, o aparelho foi 
confi gurado para LIGAR a 180o ou mais)

ATENÇÃO

Deslize o interruptor 
para ativar o aparelho

#3.1 Para ligar os LEDs UV-C (opção 1):

Quando o aparelho estiver ativado e pronto para 
uso, pressione e segure o botão ON/OFF para ligar 
os LEDs UV-C (o UV liga após 1 segundo). Solte o 
botão para desligar os LEDs UV-C.

#3.2 Para ligar os LEDs UV-C (opção 2):

Quando o aparelho estiver ativado e pronto para 
uso, clique duas vezes no botão ON/OFF para 
ativar e manter os LEDs UV-C ligados, até que o 
botão seja pressionado novamente para desligá-los.

#4 Enquanto os LEDs UVC estão ligados, os LEDs 
visíveis projetam uma luz de cor azul, mostrando 
a área de desinfecção da superfície alvo. O 
logotipo da ACUVA, na parte de trás do aparelho, 
acenderá indicando que os LEDs estão ligados e 
funcionando corretamente. Independentemente 
do método usado para ativar os LEDs UV-C, eles 
serão desligados após 3 minutos como medida de 
segurança.

Pressione duas vezes para 
ligar os raios UV-C

Pressione uma 
vez para desligar

Pressione e segure para 
LIGAR os raios UVC. Solte 
o botão para DESLIGAR.
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#5 Desinfete a superfície alvo. Observe as 
considerações de segurança indicadas na página 5.

Quando terminar de utilizar, desligue o aparelho. 
Dobre o aparelho e deslize a trava de segurança 
para a posição OFF (deslize o interruptor para a 
esquerda).

#6 Quando a carga da bateria estiver baixa e o
aparelho estiver em uso, o LED indicador piscará
uma luz azul. Se os LEDs UVC estiverem
desligados e a bateria estiver fraca, o LED
indicador piscará uma luz laranja.

#7 Para carregar o aparelho, basta inserir um 
plugue USB-C conectado ao carregador do 
telefone ou laptop com um cabo. Por razões de 
segurança, o aparelho não pode ser usado durante 
o carregamento.

#8 Quando o aparelho estiver sendo carregado, 
o indicador verde ao lado da porta USB-C ficará 
piscando. Quando o carregamento estiver 
concluído, este painel ficará aceso em verde 
estático .

** A bateria não carrega em condições abaixo de 0ºC ou acima de 40ºC.

Deslize o interruptor para 
inativar os LEDs

Use o plugue  USB-C 
para carregar o aparelho.

Uma luz azul 
piscando, quando 
o aparelho estiver 
ativado, significa que 
a bateria está fraca.

Uma luz verde 
piscando, 
indica que está 
carregando.

Uma luz verde 
estática, indica 
que já está 
carregado.

Desinfecção

Ao realizar a desinfecção de uma superfície, 
mantenha o aparelho a uma distância de 5 cm 
e mova-o lentamente (10 cm/segundo) sobre a 
superfície-alvo 10 vezes para frente e para trás. 
Para realizar a desinfecção completa de uma área 
de 50 cm x 50 cm, o usuário precisa escanear 
uniformemente a superfície por cerca de um minuto.

Por favor, assista o vídeo de instruções digitalizando o QR Code na página 3.

5cm da superfície
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STATUS DO INDICADOR
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Desligado

Verde Piscando

Branco

Verde Estático

Laranja

Desligado

Vermelho Piscando

Azul

Vermelho

A trava de segurança deslizante está acionada, o
SOLARIX está sendo carregado ou a bateria está
extremamente fraca.

USB conectado ao aparelho. 

O Solarix está no processo de carregamento da bateria.

O aparelho está ocioso e aguardando o comando do usuário. 

O botão pisca quando a dobradiça está aberta e o SOLARIX 
está pronto para uso.

A bateria do Solarix está totalmente carregada.

O aparelho está ocioso e aguardando comando, mas a bateria 
está baixa - o botão pisca quando a dobradiça está aberta e o 
SOLARIX está pronto para ser usado.

Nenhuma alimentação USB está ativa.

A bateria está muito fraca para usar o aparelho.
O SOLARIX não pode ser usado até que a bateria esteja 
carregada.

O aparelho está ativo e os LEDs UV-C estão acesos. 
O botão pisca quando a bateria está fraca.

Falha detectada - O logotipo Acuva e os LEDs indicadores 
azuis se apagam.

Botão ON / OFF

Indicador de Carga

Comentários ao Usuário

Comentários ao Usuário
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TERMOS E CONDIÇÕES PADRÃO

GARANTIA

ESCOPO E PERÍODO

DEFEITOS

Manual do Usuário Solarix

A venda e uso de todos os produtos Acuva são regidos pela Acuva 
Technologies Inc. Uma cópia dos Termos e Condições Padrão de Venda 
e Uso (“Contrato”), está disponível em www.acuvatech.com. 
O Contrato contém termos importantes que, entre outras coisas, aponta 
a responsabilidade da Acuva, bem como seus recursos legais em 
diferentes questões. Por favor, leia o Contrato com atenção. Ao adquirir 
o produto Acuva, você concorda em obedecer a todo o Contrato, 
incluindo a garantia limitada, limitações de responsabilidade e métodos 
de resolução de disputas. Em caso de inconsistência entre este manual 
e o Contrato, o Contrato prevalecerá.

Conforme estabelecido no Contrato, os produtos Acuva vêm com a 
seguinte garantia limitada. 

A Acuva garante que o produto estará livre de defeitos de
materiais e mão de obra, sob uso normal, por 1 ano a partir da data
original de compra (“Período de garantia”), ou conforme autorizado
pelas leis de proteção ao consumidor obrigatórias de sua região, o que
for maior.
A garantia limitada neste Contrato (“Garantia Limitada”) não pode
ser transferida. Todos os compradores subsequentes ao adquirem o
Produto “no estado em que se encontra”, sem o benefício da Garantia
Limitada. Quando você comprou o produto do site da Acuva ou de
outros fornecedores online, a data de compra é a data da fatura de
compra emitida para você pela Acuva ou por tais fornecedores online
por e-mail. Se você comprou o Produto de um revendedor autorizado
em um local físico, a data de compra é a data da nota fiscal emitida
para você no local físico. 

Caso a Acuva determine que o Produto está com defeito, a Acuva 
poderá, a seu critério: (i) substituir o Produto com defeito por um 
novo; ou (ii) reembolsar o consumidor de acordo com o valor pago 
pelo Produto. A SEÇÃO DE ‘DEFEITOS’ NÃO É APLICÁVEL A 
RESIDENTES DE QUEBEC.

Garantia Limitada
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SUBSTITUIÇÃO

EXCLUSÕES

Quando o Produto for substituído durante o Período de Garantia, exceto 
quando proibido pelas leis aplicáveis de cada região, a garantia do 
Produto substituído, conforme aplicável, expirará no término do Período 
de Garantia original.

Qualquer serviço de garantia ou suporte sob esta Garantia Limitada 
está condicionado ao retorno do Produto à Acuva. Quando houver 
uma substituição do produto, o produto, conforme previsto nesta 
garantia limitada, torna-se sua propriedade e o produto que está sendo 
substituído torna-se a propriedade da ACUVA.

Quando houver reembolso, o consumidor devolverá o Produto à 
Acuva e tal Produto se tornará propriedade da Acuva. A Acuva pode 
condicionar um reembolso ou substituição para a devolução do produto 
ou exigir que forneça um número de cartão de crédito, que será cobrado 
apenas se o consumidor deixar de devolver o Produto. A SEÇÃO 
DE ‘SUBSTITUIÇÃO’ NÃO É APLICÁVEL AOS RESIDENTES DE 
QUEBEC.

A garantia limitada não se aplica:
1. Ao desgaste normal;

2. Se o Produto não foi adquirido diretamente da Acuva ou de seus 
revendedores autorizados ou se foi adquirido já usado;

3. Danos causados por uso indevido, corrosão, umidade ou líquidos, 
proximidade ou exposição ao calor ou ambiente externo, acidente, 
abuso, uso indevido, negligência, instalação, operação ou aplicação 
inadequada;

4. A danos físicos ao Produto;

5. A qualquer software, fornecido ou não pela Acuva.

12


