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Thanks for purchasing this product! 

To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions 

carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result 

in incorrect reading and use. We hope that you will enjoy using your new product! 

If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! 

Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email 

address as mentioned in this manual. 

 

Safety Information: 

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it in hand for future 

reference. Warnings alert the user to potential serious outcomes, such as injury or adverse 

events to the user. Cautions alert the user to exercise care necessary for the safe and effective 

use of the product. Notes contain important information that may be overlooked or missed. 

This appliance may be used by children aged 12 and over, and by persons with reduced 

physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or 

knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance 

and understand the potential dangers. 

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children 

must not be allowed to play with the appliance, this is not a toy! 

Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation! 

 

SPECIFICATIONS: 

Power type: rechargeable Li-Ion polymer battery 

Voltage capacity: 3.7V / 600mAh 

USB Charger: Any 5V – 0,5A , 1A ~ 2A power device (not included, optional available)  

USB Input: Micro-USB (charge cable included) 

Color: Black 

Rated power: 2.5W max. 



Use time: 30 seconds per sanitizing cycle 

Fast charge time: 2H ~ 3H ± 0.5h (based on 0.5A – 1A input power) 

UVC lamp Power:  

UVA lamp Power: 

Wavelength: 265 ~285nm 

UVC LED Life: More than 10.000 hours 

Slim foldable design: With inner space that can be increased to double its space  

Inner Size: 165mm x 100mm x 40mm 

Product Size: 185*115*30mm 

Net weight: About 210 gram 

LED function: Charge status, power state, power failure protection and battery full indication 

Working Temperature: 0 ~ 40 degrees 

Storage Temperature: -10 ~ 50 degrees 

 

 

About the Product: 

 

The product uses UV-C and UV-A LED light to kill most bacteria/viruses/germs in daily life from your 

own most used and portable products that are not washable. This product is extremely 

convenience, portable, wireless, light weight and have a very high disinfection rate from more than 

99%. 

  

USB Port 

Button 

Internal Hall-Switch 

 

How To Use it: 

1.Open the sterilizer bag by the zipper and put in your phone or any other personal items to be 

sterilized that can fit inside the bag itself.  



NOTE. You can expand the bag by holding the top and below part by each of your 2 hands and pull 

it outwards so it will double it’s capacity when needed of for higher products to sanitize. 

2.Close the bag with the zipper again and connect the zipper to the internal Hall-switch as indicated 

in the illustration. 

3.Press the power ON/OFF button 1x to start sterilization process. 

4. The BLUE LED indicator is flickering and sterilization lasts for 30 seconds, when the led is OFF 

then flip your item(s) over and repeat the process again. When this is done, take out the item(s), 

close the bag with the zipper and clean your hands with water and soap or any other disinfectant 

cleaner when ready. The process is completed. 

NOTE: If the zipper is not placed to the internal hall switch magnet of the bag itself the sterilizer 

will not work for your safety! Please place it properly till you feel it will fix firmly to the internal 

magnet so the power ON/OFF button can be work as described. 

 

Working Principle from the sterilizer: 

UV-C and UV-A is a short wavelength light invisible to the human eye and kills these germs by 

disrupting their DNA so they can't function or reproduce again/anymore. The UV-C sanitizer 

maximizes sanitization effectiveness between light dispersion angle and UV-C intensity to ensure 

optimal ultraviolet light exposure across both sides of your device. 

 

Indicator Status light: 

 

SN 

① 

② 

③ 

④ 

Product Status: 

 

⚫ Sterilizer process working 

⚫ •Low battery 

⚫ •Hall-switch not properly connected 



⚫ Battery re-charging 

⚫ Finished charging 

 

Indicator 

⚫ Blue light flashes for 30 seconds 

⚫ Red light flashing 

⚫ Green light flashing 

⚫ Green light always on  

 

Packing List: 

 

①Sterilizer Bag x 1 

②Micro USB charge cable x 1 

③User Manual x 1 

 

Warning/Cautions: 

 

①Make sure the zipper is completely closed to the internal hall switch before use, and made the 

Hall-Switch to attract to the magnet. 

②Click the button to activate it. 

③The working voltage has to be compatible with the product. 

④Study the manual carefully and thoroughly, keep it properly for next use when needed. 

NOTE: 

After the product discharge and charge for three times, then the battery will achieve to the best 

results in use time. 

This device can only be used INDOORS! It is not waterproof! 

The indicator lights also function as a charge indicator. If no indicator lights are lit up, then you 
will need to recharge the battery. 

The battery casing can heat up while charging. This is normal and is not a fault. 

After 3 months long storage, need to completely discharged and recharge for at least 80%. 



Protect the device from impacts, falls, dust, moisture, direct sunlight and extreme 
temperatures. Protect the rechargeable battery in particular from excessive heat. 

 

△Pay attention: 

·Please note that the charging port of the device should not have water infiltration. Otherwise, it 

will cause a product failure. 

·Do not charge or store the product in a place below 0℃ or above 40℃, otherwise the product 

performance will be reduced. 

·It is a normal phenomenon that temperature of the charger (optional) rises during charging.  

·The product should be charged as soon as it is working to a low battery level; it is forbidden to 

leave the product for a long period of time when the battery is low, which may cause the lithium 

battery to over discharge and fail to charge normal! 

·High temperature environment If the environment in the car is as high as 70 degrees or more in 

summer, the battery may be damaged due to over-discharge if the product is not charged for a 

long time without charging. 

 

CLEANING THE DEVICE ITSSELF: 

※ When you need to clean and maintain this product, be sure to disconnect the power supply. 

※ Please do not immerse the main unit in water, it is not waterproof! 

※ Wipe gently with a clean soft cloth (microfiber) dampened with water or a mild detergent.  

※ Do not use a strong irritant lotion such as gasoline, alcohol or rubber water. 

 

No Trampling 

Do Not Disassemble 

No Washing 

Do Not Expose to Eyes & Skin 

 

 

 

 

 



WASTE ELETRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT 

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed 

with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the 

environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from 

other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this 

product or their local government office for details of where and how they can take this item 

for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the 

terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other 

commercial wastes for disposal. 

 

DISCLAIMER 

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not 

make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and 

completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any 

commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other 

damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any 

means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording 

and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer. Our 

company owns all right to this unpublished work and intends to maintain this work as 

confidential. Our company may also seek to maintain this work as an unpublished copyright. 

This publication is to be used solely for the purpose of reference, operation, maintenance or 

repair of our equipment. No part of this can be disseminated for other purposes. In the event 

of inadvertent or deliberate publication, our company intends to enforce its right to this work 

under copyright laws as a published work. Those having access to this manual may not copy, 

disseminate or disclose the information in this work unless expressly authorized by our 

company. All information contained in this manual is believed to be correct. Our company shall 

not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in 

connection with the furnishing, performance, or use of this material. This publication may 

refer to information and protected by copyrights or patents and does not convey any license 

under the patent rights of our company, nor the rights of others. Our company does not 

assume any liability arising out of any infringements of patents or other rights of third parties 

described at any time without notice or obligation. Also, content of the manual is subject to 

change without prior notice. 

 

 

 



Warranty 

The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months. The warranty period 

is considered to have started three months after the date of manufacturing indicated on the 

product or as derived from the serial number of the product. If any defect due to faulty 

materials and/or workmanship occurs within the warranty period, we will make arrangements 

for service. Where a repair is not possible or is deemed uneconomical we may agree to replace 

the product. Replacement will be offered at our discretion and the warranty will continue from 

the date of original purchase. The warranty applies provided the product has been handled 

properly for its intended use and in accordance with the operating instructions. 

Warranty information: klantenservice@flinqcommerce.nl 

 

DOC INFO 
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DRAAGBARE UVC-UVA STERILISATOR 

HANDLEIDING 

V1 

 

Bedankt voor de aankoop van dit product! 

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en 

nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het 

overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuist gebruik. We hopen dat u veel plezier 

zult beleven aan uw nieuwe product! 

Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het 

e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding. 

Veiligheidsinstructies: 

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt! Houd het bij de hand 

voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker voor mogelijke ernstige 

gevolgen, zoals letsel of ongewenste voorvallen voor de gebruiker. Waarschuwingen 

waarschuwen de gebruiker om de nodige zorg te betrachten voor een veilig en effectief 

gebruik van het product. Opmerkingen bevatten belangrijke informatie die mogelijk over het 

hoofd wordt gezien of wordt overgeslagen. 

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder en door personen met 

verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende 

ervaring en / of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of getraind zijn in het veilige 

gebruik van het apparaat en begrijp de mogelijke gevaren. 

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen, dit is geen speelgoed! 

Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar! 

SPECIFICATIES: 

Type voeding: oplaadbare Li-Ion-polymeerbatterij 

Spanning capaciteit: 3.7 V/600 mAh 

USB-oplader: elk 5V - 0,5A, 1A~2A voedingsapparaat (niet inbegrepen, optioneel verkrijgbaar) 

USB-ingang: Micro-USB (oplaadkabel meegeleverd) 

Kleur: zwart 



Nominaal vermogen: 2.5 W max. 

Gebruikstijd: 30 seconden per ontsmettingscyclus 

Snelle oplaadtijd: 2H ~ 3H ± 0,5 uur (gebaseerd op 0,5 A - 1 A ingangsvermogen) 

UVC lamp Vermogen:  

UVA lamp Vermogen: 

Golflengte: 265 ~ 285nm 

UVC LED-levensduur: meer dan 10.000 uur 

Slank opvouwbaar ontwerp: met binnenruimte die kan worden vergroot om de ruimte te 

verdubbelen 

Binnenmaat: 165mm x 100mm x 40mm 

Productafmetingen: 185mm * 115mm * 30mm 

Nettogewicht: ongeveer 210 gram 

LED-functie: laadstatus, energiestatus, bescherming tegen stroomuitval en batterij vol 

indicatie 

Werktemperatuur: 0 ~ 40 graden 

Opslagtemperatuur: -10 ~ 50 graden 

 

Over het product: 

Het product maakt gebruik van UV-C en UV-A LED-licht om de meeste bacteriën / virussen / 

ziektekiemen in het dagelijks leven te doden van uw eigen meest gebruikte en draagbare 

producten die niet wasbaar zijn. Dit product is uiterst gemakkelijk, draagbaar, draadloos, licht van 

gewicht en heeft een zeer hoge desinfectiesnelheid van meer dan 99%. 

  

USB-poort 

Knop 

Interne Hall-Switch 

 

Hoe te gebruiken: 

1. Open de sterilisatietas bij de rits en plaats uw telefoon of andere te steriliseren 

persoonlijke items die in de tas zelf passen in de tas. 



LET OP. U kunt de tas uitbreiden door de boven- en onderkant met twee handen vast te houden 

en naar buiten te trekken, zodat de capaciteit wordt verdubbeld wanneer dat nodig is voor grotere 

producten om te reinigen. 

2. Sluit de tas weer met de rits en sluit de rits aan op de interne Hall-schakelaar zoals aangegeven 

in de afbeelding. 

3. Druk 1x op de AAN/UIT-knop om het sterilisatieproces te starten. 

4. De BLAUWE LED-indicator flikkert en sterilisatie duurt 30 seconden, wanneer de LED UIT is, draai 

dan uw item(s) om en herhaal het proces opnieuw. Wanneer dit is gebeurd, haalt u het item /de 

items uit de verpakking, sluit u de tas met de ritssluiting en maakt u uw handen schoon met water 

en zeep of een ander desinfectiemiddel wanneer u klaar bent. Het proces is afgerond. 

OPMERKING: Als de ritssluiting niet op de interne hall-schakelaar van de zak zelf wordt geplaatst, 

werkt de sterilisator niet, voor uw veiligheid! Plaats hem a.u.b. totdat u voelt dat hij stevig vastzit 

aan de interne magneet zodat de AAN/UIT-knop kan werken zoals beschreven. 

Werkingsprincipe van de sterilisator: 

UV-C en UV-A is een licht met een korte golflengte dat onzichtbaar is voor het menselijk oog en 

doodt deze ziektekiemen door hun DNA te verstoren, zodat ze niet meer kunnen functioneren of 

zich niet meer kunnen reproduceren. Het UV-C-ontsmettingsmiddel maximaliseert de effectiviteit 

van de ontsmetting tussen de lichtverspreidingshoek en de UV-C-intensiteit om een optimale 

blootstelling aan ultraviolet licht aan beide zijden van uw apparaat te garanderen. 

 

Indicator Statuslampje: 

SN 

① 

② 

③ 

④ 

Product status: 

 

⚫ Sterilisatorproces functioneert 

⚫ •Batterij bijna leeg 

⚫ •Hall-switch niet correct aangesloten 

⚫ Batterij wordt opgeladen 



⚫ Klaar met opladen 

 

Indicator 

⚫ Blauw lampje knippert 30 seconden 

⚫ Rood lampje knippert 

⚫ Groen lampje knippert 

⚫ Groen licht altijd aan 

 

In het pakket: 

 

① Sterilisatorzak x 1 

② Micro USB-oplaadkabel x1 

③ Handleiding x1 

 

Waarschuwingen: 

 

①  Zorg ervoor dat de ritssluiting voor gebruik volledig gesloten is voor de interne hall-

schakelaar, en zorg ervoor dat de Hall-schakelaar de magneet aantrekt. 

②  Klik op de knop om het te activeren. 

3. De werkspanning moet compatibel zijn met het product. 

④ Bestudeer de handleiding zorgvuldig en grondig, bewaar deze goed voor het volgende gebruik 

of wanneer nodig. 

LET OP: 

Nadat het product drie keer is ontladen en opgeladen, bereikt de batterij de beste resultaten in 
gebruikstijd. 

Dit apparaat kan alleen BINNEN worden gebruikt! Het is niet waterdicht! 

De indicatielampjes werken ook als laadindicator. Als er geen indicatielampjes branden, moet u de 
batterij opladen. 

De batterijbehuizing kan tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal en is geen fout. 

Na 3 maanden opslag moet het volledig worden ontladen en voor ten minste 80% worden 
opgeladen. 

Bescherm het apparaat tegen schokken, vallen, stof, vocht, direct zonlicht en extreme 
temperaturen. Bescherm de accu vooral tegen overmatige hitte. 

 



 

△Graag uw aandacht: 

· Houd er rekening mee dat de oplaadpoort van het apparaat geen waterinfiltratie mag hebben. 

Anders zal een productstoring worden veroorzaakt. 

· Laad of bewaar het product niet op een plaats onder 0℃ of boven 40℃, anders zullen de 

prestaties van het product afnemen. 

· Het is een normaal verschijnsel dat de temperatuur van de oplader (optioneel) tijdens het opladen 

stijgt. 

· Het product moet worden opgeladen zodra een laag batterijniveau wordt weergegeven; het is 

verboden het product voor een lange periode te verlaten als de batterij bijna leeg is. Dit kan ertoe 

leiden dat de lithiumbatterij overmatig ontlaadt en niet normaal wordt opgeladen! 

· Omgeving met hoge temperaturen. Als de omgeving in de auto in de zomer 50 graden of meer is, 

kan de batterij beschadigd raken door overmatige ontlading als het product gedurende lange tijd 

niet wordt opgeladen. 

SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT: 

※  Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer loskoppelt wanneer u dit product gaat reinigen en 

onderhouden. 

※ Dompel het apparaat niet onder in water, het is niet waterdicht! 

※ Veeg het apparaat voorzichtig af met een schone, zachte doek (microvezel) die is bevochtigd 

met water of een mild schoonmaakmiddel. 

※ Gebruik geen sterk irriterende lotion zoals benzine, alcohol of rubberwater. 

 

Niet vertrappen 

Niet uit elkaar halen 

Niet wassen 

Stel niet bloot aan ogen en huid 

 

AFVAL ELEKTRISCHE & ELEKTRONISCHE APPARATUUR 

Deze markering op het product of in de bijbehorende literatuur geeft aan dat het aan het einde 

van zijn levensduur niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke 

schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering 

te voorkomen, moet u dit van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier 



recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. 

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product 

hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit item 

milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met 

hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract raadplegen. Dit product mag niet 

worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering. 

 

DISCLAIMER 

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De 

fabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) met betrekking tot de 

nauwkeurigheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor 

winstderving of commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, 

gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd of 

verzonden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieer-, opname- 

of informatie-opname- en zoeksystemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit niet-gepubliceerde werk en is van plan 

dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan er ook naar streven dit werk te behouden 

als ongepubliceerd auteursrecht. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor referentie, 

bediening, onderhoud of reparatie van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere 

doeleinden worden verspreid. In het geval van onopzettelijke of opzettelijke publicatie, is ons 

bedrijf van plan om haar recht op dit werk als auteursrechtwetten als gepubliceerd werk af te 

dwingen. Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk 

niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf. 

Alle informatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn. Ons bedrijf is niet 

aansprakelijk voor fouten in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade in verband 

met de inrichting, prestaties of het gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen 

naar informatie en wordt beschermd door auteursrechten of patenten en geeft geen licentie 

onder de octrooirechten van ons bedrijf, noch de rechten van anderen. Ons bedrijf is niet 

aansprakelijk voor inbreuken op patenten of andere rechten van derden die op enig moment 

worden beschreven zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting. Ook kan de inhoud van 

de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 

Garantie 

De garantie begint op de aankoopdatum en verloopt na 24 maanden. De garantieperiode 

wordt geacht te zijn begonnen drie maanden na de productiedatum die op het product is 

aangegeven of zoals afgeleid van het serienummer van het product. Als een defect als gevolg 

van defecte materialen en/of vakmanschap binnen de garantieperiode optreedt, zullen we 

regelingen treffen voor service. Als een reparatie niet mogelijk is of oneconomisch wordt 



geacht, kunnen we ermee instemmen het product te vervangen. Vervanging wordt naar eigen 

goeddunken aangeboden en de garantie gaat door vanaf de datum van oorspronkelijke 

aankoop. De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het product correct is behandeld 

voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de bedieningsinstructies. 

Garantie-informatie: klantenservice@flinqcommerce.nl 

 

 

 

 

 

 


