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CCFL+LED lamp
-manualFor hand use
1. Plug power cord into outlet.
2. Press the 30sec or 60sec timer button located on the back to turn on.
3. After the set time, light will automatically turn off .
4. To prolong the curing time, press the same timer button.
5. To use without the timer, press the Const button.
6. To turn off, press the same Const button.

[Incorrect use]
[Correct use]
Fingers too deep.
Fingers are centered.
Fingers spread apart. Fingers tightly together.

For foot use: For use on foot, remove the reflective panel on back.

How to remove
Easily remove the reflective panel by pulling up on the underside buttons on the back of it. It will loosen the panel from the lamp
body.
Remark
The radiate principles of CCFL tube is different from the traditional UV tube, as well as CCFL tube is with the steady radiate
character, can’t reach the energy top-point in a second. Heating the machine needs 30sec. Around (Please the 30sec. Timer
button). Thus, when you see the tube is not bright enough, don’t worry, just follow the manual and operate.
Specification
CCFL+LED lamp life time of tube: 10.000 hours
Consume power
12W
Measure
180x153x87mm
Weight
Accessory: 90~250V transformer

459g

Input

100-240V~50/60Hz

Output

+12v 1.0A

* We keep the right to update the specification without bulletin. Any inconvenience caused is deeply regretted.

CCFL+LED lámpa
- használati útmutatóLED és CCFL spirálcsővel ellátott kombinált lámpa az extra gyors munkához. A CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) egy
hidegkatódos spirálcső. Előnyei a hagyományos UV csővel szemben, hogy nem melegszik, lényegesen hosszabb élettartamú,
tartósabb, gyorsabban köt benne az építő és lakkzselé, kevesebb a fogyasztása, energiatakarékos. A lámpában lévő 24 LED fény
további szupergyors kötést biztosít. Időkapcsolós:30 -60másodpercre és végtelenítettre állítható.
Általános ismertető:
Gyöngyház hatású, műanyag házban elhelyezett LED és CCFL spirálcsővel ellátott kombinált lámpa professzionális
munkaeszköz, melyet a műkörömiparban használatos a fent említett fényre kötő alap-és segédanyagok megszilárdítására
használnak.
Megfelelőségi nyilatkozat:
A lámpa kialakítása, alkatrészei rendeltetésszerű használat mellett, felhasználójára és környezete számára veszélyt nem jelent. A
kettősszigetelésű lámpa érintésvédelme, szigetelési és mechanikai kialakítása az alkalmazásnak megfelelő.
Műszaki adatok:
A lámpa méretei: 180x153x87mm
Teljesítmény: 12W
Üzemi feszültség: 220V-240V 50 Hz
Csövek élettartama: 10.000 üzemóra
Üzemi hőmérsékletek: munkatérben: max. 32C , szerelvénytérben: max. 56C
Biztonsági utasítások:
- kezelés előtt az ékszereket célszerű eltávolítani,
- közvetlenül a lámpa U.V. fényébe nézni TILOS, erre a vendéget is figyelmeztetni kell!
- ne tegye a készüléket olyan helyre ahol leverheti
- a készüléket csak üzemi feszültségének megfelelő hálózatra lehet csatlakoztatni,
- a készüléket nem szabad bekapcsolva hagyni, bekapcsolt készülék felügyelet nélkül nem hagyható,
- hibás készülék, melynek burkolata vagy hálózati csatlakozója sérült nem üzemeltethető,
- a készüléket nedvesség nem érheti, közelében gyúlékony anyag nem lehet,
- a készüléket sugárzó hőtől távol kell tartani,
- a készüléket tisztításnál, alkatrészcserénél nem elég kikapcsolni, hanem feszültségtől mentesíteni kell,
- karbantartást, javítást csak szakember végezhet!
Munkavégzés a készülékkel:
Üzemmódok:
Kikapcsolt: „Const.”ki
Bekapcsolt:„Const.”be
Időzített: A készülék időzítővel rendelkezik, ennek használatához a „Const.”kapcsoló mellett található „30sec” és „60sec”
gombbal van lehetőség időzíteni.
A készüléknek kivehető az alsó lapja részben a lábon végzett munka segítésére, részben a tisztíthatóság miatt illetve megkönnyíti
a csövek cseréjét! Ezen a lapon védő fólia található a készülékben, ezt munka előtt távolítsa el!
Műkörömépítéshez kizárólag képzett szakember használhatja a szakképzés során tanultak alapján!
Megfelelően és szakszerűen előkészített körömre felhordani a műköröm alapanyagot, majd a kezet fokozatosan a lámpa belsejébe
tolni. Az alapanyagok sajátsága, hogy megszilárdulásuk során hő képződhet.
Tárolás, Karbantartás, Csőcsere, Javítás
A készülék különösebb karbantartást nem igényel, azonban a zavarmentes üzemelés és a hosszú élettartam érdekében
rendszeresen tisztítani kell!
A készüléket kapcsoljuk ki, húzzuk ki a hálózatból, majd kihűlés után száraz helyen tároljuk!
Feszültségmentesítés után a lámpát fejjel lefelé tartva a nyíláson át vegyük ki a hibás csövet és helyezzünk be újat. A készülék
meghibásodása esetén ne szedje szét a lámpát, forduljon a forgalmazóhoz!
A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető a 151/2003-as kormányrendelet értelmében

