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Sun One UV-LED lamp 

Gebruiksaanwijzing 

 

Inhoud verpakking: 

• Sun ONE lamp 

• DC oplader 

• Instructies 

 

Onderdelen: 

• 24W/48W knop bij de AAN/UIT knop  

• 5sec, 30sec en 60sec timer knop 

• Adapter 

Bedieningsinstructies: 

• Haal de onderplaat van de lamp af en verwijder de blauwe folie. 

• Verbind de adapter met de lamp en steek de stekker in het stopcontact. 

• De lamp wordt automatisch gestart door de ingebouwde bewegingssensor. Als u 

uw handen in de lamp steekt, start de lamp automatisch zonder te drukken op een 

tijdsinstelling. De maximale werktijd is dan 120 seconden. De lamp droogt gellak 

binnen 10 seconden. Voor UV gel is de uithard tijd 30 seconden.  

• Als extra optie kunt u de AAN/UIT knop voor 2sec. indrukken, de kracht van de 

lampjes verandert dan van 48W naar 24W en vice versa. 

• De timer kan ingesteld worden met de 5sec, 30sec, 60sec knop.  

 

Technische gegevens: 

• Maximale sterkte: 48 WATT (24 LEDs) 

• Adapter: 100-240Vac 50/60Hz 1A 

• Grootte: 155 mm x 199 mm x 87 mm 

• Kracht: 365n + 405n 

• Voor het snel uitharden van UV producten, LED producten en UV/LED producten. 
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Waarschuwingen: 

• Lees de instructie goed door, voordat je de lamp gebruikt 

• De lamp mag niet in contact komen met vloeistoffen, anders kan er schade 

optreden.  

• Wanneer de timer knop niet meer functioneert, gebruik de lamp dan niet.  

• Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer u klaar bent met het gebruiken van 

de lamp. 

• Gelieve de lamp niet gebruiken wanneer: De timer en de AAN/UIT knop niet meer 

functioneert, de lamp anders werkt dan normaal en/of wanneer de adapter stuk is. 

• Langdurig gebruik aan één stuk door kan de levensduur verminderen. 

• Kijk nooit direct naar het UV - licht voor een lange tijd, dit kan oog- en huidletsel 

veroorzaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke 

binnen de garantie vallen kan de klant aan Mega Beauty Shop® retourneren met een 

kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 

werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder 

factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de 

garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft 

laten doen vervalt de garantie eveneens.  

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden. 
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