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Mini LED Lamp – Heart
-manual-

Specification:
Item
29-1
Power consumer (Watt)
1W
Quantity of Lamp
7pcs bulb LED
Input
3pcs 7# batteries or USB to the computer or adaptor
Dimension
90x90x50mm
Lifetime of tubes/bulbs: 20.000hours
Reference picture:

Operation:
1. Put the batteries into the machine or plug the USB into the adaptor, computer or portable power supply
device;
2. Put the finger into the lamp;
3. Press the power button, the machine will be on;
4. Switch off the lamp after finishing the operation;
Attention:
1. Keep away the machine from the children, it is a professional LED Gel machine;
2. Don’t stare to the light when the machine is on;
3. Don’t try to touch the LED;
4. Don’t operation the machine with the wet hand;
Please read the manual carefully before operation!

LED lámpa mini szív
-használati útmutatóEgy ujjas, szív alakú, mini led lámpa. 7db led égővel ellátott, 1W teljesítményével ideális otthoni gyors munkához, köröm
javításhoz, utazáshoz. Használható 3db „AAA” elemmel vagy USB csatlakozóval illetve az USB csatlakozóhoz illeszthető
(220V) adapterrel. Az utóbbit a doboz nem tartalmazza.
Általános ismertető:
Műanyag házban elhelyezett, LED csöves professzionális munkaeszköz, melyet a műkörömiparban használatos LED 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 LED lámpa érintésvédelme, szigetelési és mechanikai kialakítása az alkalmazásnak megfelelő.
Műszaki adatok:
A lámpa méretei: 90x90x50mm
Fénycső: LED
Csövek élettartama: 20.000 üzemóra
Teljesítmény: 1W
Üzemi feszültség: 220V-240V 50 Hz
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: OFF kapcsoló állás
Bekapcsolt: ON kapcsoló állás
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!
A készülék meghibásodása esetén ne szedje szét a lámpát, forduljon a forgalmazóhoz!
A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető a 151/2003-as kormányrendelet értelmében.

