
LED Germicidal Lamp SLM-E 
 
Parameter Produk 
Nama produk   : Lampu UV LED 
Model produk  : SLM-E 
Daya    : 38W 
Tegangan   : 220V 
Frekuensi    : 50Hz 
Ukuran paket   : 240mm "240mm" 500mm 
Mode waktu   : Elektronik 
Mode Remote control : 30meter nirkabel melalui remot kontrol 
 
Nama masing-masing bagian 
1. Kap Lampu 
2. Lampu Ultraviolet 
3. Saklar listrik 
4. Bawah Lampu 
5. Remote Control 

 

 
 
Cara Penggunaan Lampu LED Germicidal 
Jangan menatap lurus ke sumber cahaya saat Lampu UV LED bekerja. 
Manusia dan hewan harus meninggalkan ruangan untuk menghindari 
bahaya. Setelah disinfektan, harap jangan memasuki area sampai 40 
menit kemudian, lalu buka pintu dan jendela ventilasi ruangan. Jauhkan 
lampu dari air dan selalu jaga kebersihannya. "5 menit waktu kerja untuk 
disinfektan jarak dekat mis. pakaian. Untuk pembersihan udara, harap 
tingkatkan waktu kerja ketika suhu di bawah 20° C atau di atas 40° C. 
Tolong jangan gunakan lampu saat suhu di bawah -20° C atau di atas 60° 
C. Jika ada adalah barang berharga seperti kaligrafi dan lukisan, tolong 
tutupi dengan kertas ortick kain tebal untuk menghindari kerusakan. 
Silakan cabut steker listrik setelah desinfektan, jangan menyentuh 
lampu sampai dingin, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Tolong jangan 
memperbaiki lampu jika rusak Kembalikan ke seller untuk perbaikan 
(Garansi: 1 tahun). Tabung lampu biasanya tidak terang sepenuhnya di 
awal, lalu akan bekerja dengan baik semenit kemudian. 
 
Cara Penggunaan Remote Kontrol 
1. Tekan tombol On/Off untuk menghidupkan/mematikan 
2. Pilih waktu yang diinginkan  
3. 10 detik kemudian lampu akan mulai bekerja 
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Nama masing-masing bagian 
6. Kap Lampu 
7. Lampu Ultraviolet 
8. Saklar listrik 
9. Bawah Lampu 
10. Remote Control 

 

 
 
Cara Penggunaan Lampu LED Germicidal 
Jangan menatap lurus ke sumber cahaya saat Lampu UV LED bekerja. 
Manusia dan hewan harus meninggalkan ruangan untuk menghindari 
bahaya. Setelah disinfektan, harap jangan memasuki area sampai 40 
menit kemudian, lalu buka pintu dan jendela ventilasi ruangan. Jauhkan 
lampu dari air dan selalu jaga kebersihannya. "5 menit waktu kerja untuk 
disinfektan jarak dekat mis. pakaian. Untuk pembersihan udara, harap 
tingkatkan waktu kerja ketika suhu di bawah 20° C atau di atas 40° C. 
Tolong jangan gunakan lampu saat suhu di bawah -20° C atau di atas 60° 
C. Jika ada adalah barang berharga seperti kaligrafi dan lukisan, tolong 
tutupi dengan kertas ortick kain tebal untuk menghindari kerusakan. 
Silakan cabut steker listrik setelah desinfektan, jangan menyentuh 
lampu sampai dingin, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Tolong jangan 
memperbaiki lampu jika rusak Kembalikan ke seller untuk perbaikan 
(Garansi: 1 tahun). Tabung lampu biasanya tidak terang sepenuhnya di 
awal, lalu akan bekerja dengan baik semenit kemudian. 
 
Cara Penggunaan Remote Kontrol 
4. Tekan tombol On/Off untuk menghidupkan/mematikan 
5. Pilih waktu yang diinginkan  
6. 10 detik kemudian lampu akan mulai bekerja 

 

 
 


