LAMPA UV/LED ALLE LUX 1 48W
Lampa UV/LED zaprojektowana dla profesjonalnych stylistek paznokci. Szybko utwardza żele UV/Buildery/żele LED/
lakiery hybrydowe.
Opis lampy:
1. Sensor ruchu
2. Włącznik i wybór mocy 24W/48W
3. Timer 5s
4. Timer 30s
5. Timer 60s
6. Gniazdo zasilacza

Instrukcja obsługi:
1. Podłączyć zasilacz.
2. Nacisnąć przycisk ON/OFF lub włożyć dłoń do lampy, by rozpocząć naświetlanie.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF przez 2s - moc lampy zostanie zmieniona
między 24W/48W
4. Można ustawić precyzyjny czas naświetlania poprzez naciśnięcie odpowiedniego
przycisku timera - 5s/30s/60s.
5. Dzięki czujnikowi wbudowanemu w lampę, naświetlanie rozpocznie się
automatycznie po włożeniu dłoni do lampy. Maksymalny czas naświetlania to 120s.
Dane techniczne:
Ilość diod: 30x LED
Maksymalny pobór mocy: 48W
Zasilacz: wejście znamionowe - 100-240V AC 50-60Hz 1A
wyjście znamionowe - DC 24V 2A
Rozmiary: 15cm x 19cm x 8,5 cm
Długość fali: 365+405nm
Uwagi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Należy zapoznać się z poniższą instrukcją przed użytkowaniem lampy.
Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do dostania się cieczy do urządzenia, gdyż grozi to jego uszkodzeniem. Chronić przed wilgocią.
Kiedy timer nie działa, należy przerwać użytkowanie urządzenia.
Należy odłączyć zasilacz od lampy, gdy nie jest ona użytkowana.
Nie należy używać urządzenia, gdy zasilacz jest uszkodzony.
Nie należy włączać lampy na dłużej niż 600 minut, gdyż może to znacznie skrócić jej żywotność.
Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na emitowane światło UV, ani nie wystawiać się długo na jego działanie. Promieniowanie UV może
uszkodzić oczy i skórę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)
informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie
„przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do
środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać
zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków
społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych
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