Gebruiksaanwijzing UV-reiniger UV-C Big Blue 9003

De UV-reiniger verwijdert alle bacteriën uit scharen, kammen, messen, bokkepoten etc,
waardoor kruisbesmetting geen kans krijgt. De perfecte aanvulling voor uw salon!
De UV-reiniger werkt d.m.v. UV licht met een golflengte van 256 nm. Doordat ultraviolet licht
een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker. Het UV licht is schadelijk
voor micro-organismen en doodt de micro-organismen zeer effectief.

Richtlijnen voor het gebruik van de UV-reiniger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het apparaat nooit zelf openschroeven i.v.m. veiligheid en garantie.
Het apparaat niet nat maken of onder dompelen in water of andere vloeistoffen.
Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond.
Buiten bereik van kinderen houden.
Het apparaat schakelt u in d.m.v. de schakelaar aan de achterzijde (zie tekening)
Laat het apparaat minstens 5 minuten rusten voordat u hem opnieuw gaat gebruiken.
Gereedschap of instrumenten dienen zo veel mogelijk gedemonteerd te zijn voor het
reinigen.
De deksel van het apparaat dient helemaal gesloten te zijn voor u het apparaat
inschakelt.
Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer tijdens gebruik de klep wordt
geopend, na sluiten van de klep zal het apparaat automatisch weer aan gaan.
Laat de te reinigen instrumenten 45 tot 60 minuten in het ingeschakelde apparaat
zitten voor een grondige desinfectie.
Gebruik altijd het bijgeleverde rekje om uw instrumenten op te leggen, op deze
manier komt het UV licht aan alle kanten voor een grondige desinfectie.
Schakel het apparaat altijd uit na gebruik met de schakelaar en verwijder de stekker
uit het stopcontact.
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Specificaties:
•
•
•
•

220-240V
50Hz
100W
Afmetingen:
o lengte 29 cm
o breedte 22 cm
o hoogte 16 cm

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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