Sun 4 UV-Led lamp
Gebruiksaanwijzing

Inhoud verpakking:
•

Sun 4 lamp

•

DC oplader

•

Instructies

Specificaties:
•

Infrarood sensor

•

Full service LCD scherm

•

30sec, 60sec. en 90sec. timer en “keep on” knop

•

90sec. knop activeert de lage warmtemodus

•

Verlichting in de tiptoetsen

•

Unieke huidverzorgende rode LED’s

•

Oplader aansluiting

•

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

Bedieningsinstructies:
•

Verbindt de DC oplader met de lamp.

•

LCD scherm zal 2x een zelfinspectie uitvoeren wanneer aangesloten op het
stroomnet.

•

De lamp werkt op volle kracht bij de 30s. en 60s. modes en halve kracht bij de
90s. modes. Dit wordt ook weergegeven op het LCD scherm.

•

“KEEP ON” functie: Druk eerst op de “keep on” toets en vervolgens op
30s./60s./90s. De lamp brand nu gedurende de gekozen tijd en gaat niet uit.
Let op: de infrarood sensor en de huidverzorgende rode LED’s werken nu niet!
Wanneer je direct op de 30s./60s./90s. drukt zonder eerst op de “keep on”
toets te drukken dan schakelt de lamp zich in middels de infrarood sensor en
brand dan gedurende de gekozen tijd. De huidverzorgende rode LED’s
schakelen nu ook automatisch in.

•

Wanneer de huidverzorgende LED’s in werking treden is dit ook zichtbaar op
het LCD scherm. Er verschijnt het woordje “RED” rechts boven in.

•

De 0-100 meter op het LCD scherm geeft aan op welk vermogen de lamp
werkt. Bv.: Bij 50 werkt de lamp op half vermogen/low heat.

•

Tevens wordt de werkingstijd op het LCD scherm aan gegeven.
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Technische gegevens:
•

Maximale stroomverbruik: 50WATT

•

Bereik input: 100-240Vac 50/60Hz max.1A

•

Grootte: 203 mm x 186 mm x 116 mm

•

28 LED SMD:

•

waarvan 24 stuks 365nm+395nm double chip LED

•

en 4 stuks 660nm huidverzorgende red chip LED

•

Uithardt tijd gellak 10 sec., UV-gel 30 sec.

Waarschuwingen:
•

Lees de instructies goed door voordat u aan het werk gaat met de lamp.

•

Gebruik de instructies correct.

•

Gebruik geen vloeistoffen op of in de lamp anders kan er schade optreden.

•

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

•

Haal altijd de oplader eruit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer
u de lamp niet gebruikt.

•

Liever de lamp niet gebruiken als de oplader het niet doet.

•

Schakel de lamp niet langer in dan 600 minuten aan 1 stuk, anders kan het de
levensduur van de lamp verminderen.

•

Kijk nooit direct in 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.
Mega Beauty Shop®
Antoni van Leeuwenhoekstraat 10
3331 ET, Zwijndrecht
Tel: 078-7370074
www.megabeautyshop.nl
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