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Czujnik ruchu

Wyświetlacz LCD

30-sekundowy włącznik czasowy

60-sekundowy włącznik czasowy

99-sekundowy włącznik czasowy

Włącznik zasilania

Wejście wtyku zasilania

Porty USB



PRZEZNACZENIE PRODUKTU
Lampa zaprojektowana dla profesjonalistów do 
produktów do paznokci utwardzalnych w lampach UV/LED

SPOSÓB UŻYCIA
Podłącz lampę do zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu. Migający
wyświetlacz LCD wskazuje że urządzenie ładuje się. Gdy przestanie migać,
oznacza to że lampa jest naładowana. Odłącz lampę od zasilacza

Aby włączyć lampę naciśnij włącznik zasilania. Kolejne naciśniecie
włącznika zasilania pokaże status naładowania baterii. Aby wyłączyć
lampę przytrzymaj dłużej włącznik zasilania zasilania.

Domyślnie po włożeniu dłoni do lampy, zacznie się odliczanie czasu- 
99 sekund, o ile nie ustawisz czasu na włączniku czasowym.

Po użyciu włącznika czasowego lampa będzie świeciła się odpowiednio:
30/60 lub 99 sekund. Tryb 99 sekundowy to tryb który stopniowa 
zwiększa moc lampy redukując ból przy „piekących żelach”.

Podczas pracy lampy �mer odlicza odpowiednio czas 30/60/99 sekund.
Podczas włożenia dłoni bez użycia włączników czasowych czas 
99 sekund będzie liczony od pierwszej sekundy.

Przytrzymując włącznik 30 sekundowy czasowy przez 5 sekund,
odwrócimy sposób wyświetlania LCD o 180 stopni.

Gdy wyświetlacz LCD miga, oznacza to że bateria jest bliska rozładowaniu
i należy naładować lampę.

Urządzenie jest wyposażone w 2 porty USB 5V 1A. Porty umożliwiają
naładowanie m.in. telefonu komórkowego.

30 szt. diód UV LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalny pobór prądu: 54W

Zasilanie 100-240V 50/60 Hz 1A

Długość fali światła 365 + 405 nm

Czas ładowania: 2 godziny

Czas użytkowania: 3 godzin



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Produkt zawiera baterię. Przeczytaj instrukcję przed użyciem.

Używaj tylko dedykowanego zasilacza (prąd ładowania 12.6V)

Chroń przez wilgocią i zalaniem, w przeciwnym razie może dość do
uszkodzenia urządzenia

Nie zostawiaj podłączonego zasilacza do prądu gdy nie ładujesz lampy

Nie używaj lampy  lampy gdy zasilacz jest uszkodzony.
Możliwość porażenia

Nie używaj lampy ponad 600 sekund bez przerwy. Znacznie to skróci
jej żywotność

Nigdy nie patrz na światło emitowane przez lampę dłuższy czas.

Nie otwieraj, nie naprawiaj, nie podyfikuj lampy sam

Nie narażaj na dłuższe działanie promieni słonecznych, nie zbliżaj do 
rozgrzanych powierzchni

Podczas procesu ładowania wystąpi normalne zjawisko lekkiego
nagrzewania się urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je 
ładować co 3 miesiące

Jeśli urządzenie nie ładuje się do pełna przez dłuższy czas, należy je 
odłączyć z prądu

Jeśli przez przypadek dojdzie do wycieku elektrolitu z produktu,
należy natychmiast przepłukać miejsce kontaktu z ciałem dużą
ilością zimnej wody!
Ostrożnie obchodź się z przedmiotem zanieczyszczonym płynami

Proszę nie ładować lampy do paznokci, gdy nikogo nie ma w pobliżu.
Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do prądu bez nadzoru.
Pamiętaj żeby wyłączył wtedy lampę z prądu.

Zakres temperatur pracy urządzenia:

Temperatura ładowania: 0-45 C

Temperatura pracy: -10-60 C

Przechowywanie: -10-45 C 
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