01

Zawartość opakowania
lampa LED UV
zasilacz
instrukcja
gwarancja

urządzenia
02 Opis
u

03 Przezanczenie

podczerwień - czujnik świecenia

profesjonalne utwardzanie Led UV GEL

v przycisk zasilania, (*opcja-24W/48W)
w 5s przycisk ustawienia czasu
x 30s przycisk ustawienia czasu
y 60s przycisk ustawienia czasu
z gniazdo podłączenia zasilacza

04 Uruchomienie

R

on/off
24W/48W

5s

30s

podłącz zasilacz do lampy (6)
naciśnij przycisk „on/off” (2)
następnie przycisk z wyborem określonego czasu np.: 5s (3)
zacznie się odliczanie 5 sekund świecenia,ponowne naciśnięcie
spowoduje reset ustawień
jeżeli nie wybierzemy czasu świecenia lampa uruchomi się
automatycznie po włożeniu dłoni do lampy
maksymalny czas świecenia 60 sekund
*opcja - jeżeli lampa posiada funkcję przełączenia 24W/48W
należy przytrzymać przycisk „on/off” (2) dłużej niż dwie sekundy
jeżeli lampa nie jest użytkowana dłużej niż godzinę samoczynnie
się wyłączy - należy ponownie nacisnąć przycisk „on/off” (2)

60s

05 Środki ostrożności

prosimy o uważne przeczytanie instrukcji
prosimy o użytkowanie do celów określonych w instrukcji
nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów ani liquidów w lampie
należy wyciągnąć z gniazda zasilanie jak lampa jest nie używana
w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy
natychmiast zaprzestać pracy i wysłać lampę na serwis specjalistyczny
nie należy przekraczać jednorazowego czasu działania
lampy powyżej 600 min.
nigdy nie wolno patrzeć bezpośredni na światło lampy,
najlepiej używać okularów ochronnych UV - bezpośrednie długie
oświetlanie może spowodować uszkodzenia, podrażnienia oczu

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
OSTRZEŻENIE - Niniejszy sprzęt zawiera źródła promieniowania UV. Nie wpatrywać się w źródło światła.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Dane techniczne: maksymalny pobór prądu 48W
Zasilacz: napięce wejściowe 230V~ 50Hz 1A
napięcie wyjściowe 24V
1,5A

Ważne:

!

Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (należy go zachować)

