
© Mega Beauty Shop ® 
 
 

 

 

 

 

Loeplamp 

1. Functie 

De verlichting komt van een cirkelvormige buislamp, die om de lens heen zit. 

Hierdoor wordt het licht mooi gespreid. De lamp verlicht en vergroot de huid via de 

bolle lens, zodat het weefsel van de poriën op de huid helder wordt. 

Schoonheidsspecialisten kunnen het vergrootglas gebruiken om o.a. te werken aan 

de wenkbrauwen. Ook kan het vergrootglas gebruikt worden om littekens en naevus 

te behandelen.    

         a   c 

2. Onderdelen     

A. De aan/uit knop 

B. Loep                                         

C. Verstelbare arm 

D. Roterende houder                                                

E. Statief                                                

F. Stand met metalen voeten  
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3. Installatie  

1) Stop het statief in de stand met de metalen voeten. 

2) Plaats de roterende houder in het statief.  

3) Schroef de drie driehoekige schroeven (bij punt C) wat losser. Zet deze in de 

gewenste hoek en draai dan de schroeven weer stevig vast, zodat de 

verstelbare arm goed vast zit en niet meer verschuift. 

4) Draai de loep naar de gewenste positie, druk dan de aan/uit knop in en dan is 

de Loeplamp klaar voor gebruik. 

4. Voorzorgsmaatregelen 

1) Als u de verstelbare arm wilt verstellen, doe dit dan rustig.  

2) De loep kan 180 graden draaien, ook dit dient u rustig te doen anders kunt u 

de stroomkabel beschadigen. 

3) Als de stroomkabel beschadigd is, vervang de kabel met een vergelijkbare 

stroomkabel of raadpleeg een professionele technicus. 

 

5. Specificaties 

- 5 dioptrie lens 

- Vermogen: 22 W / 1250 lumen 

- Spanning van 220-240 V / 50 Hz 

- Diameter voet: 68 cm 

- Hoogte van de stand: 66 cm 

- Lengte van de arm: 100 cm  

- Diameter van de lens: 12,5 cm 

- Geen flikkering bij het schakelen 

- Energie besparing van ongeveer 25% 

- Gewicht 7 kg  

 

 

 



© Mega Beauty Shop ® 
 
 

 

*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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