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За професионална употреба.
Предназначена за втвърдяване на UV и UV LED
гелове и гел лак.

ОПАКОВКА СЪДЪРЖАНИЕ
1. Тяло на уредбата
2. Инструкция за употреба
3. Захранващ кабел (адаптер)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери：225×138×85 mm
Тегло: 0.5 kg
Цвят： Бял
Адаптер: захранващо напрежение 100-240V
50/60Hz 1A, изход DC24V 1.5A

КОРПУС НА УРЕДБАТА, БУТОНИ
1. Инфраред сензор за отчитане на движение
2. Индикатор за работен режим LCD дисплей,
отчитащ времето за работа
3. Бутон за избиране на режим на работа 30 сек.
4. Бутон за избиране на режим на работа 60 сек.
5. Бутон за избиране на режим на работа 99 сек.
Режим с намаляване на топлината
Двойна мощност
6. Включване на адаптер

Мощност：48W максимално
Дължина на вълната: 365 nm+405 nm
Брой LED диоди: 21
Таймер：30s/60s/99s
Материал： пластмасов корпус и основа
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
1. Свържете адаптера в захранването.
2. Изберете режим на работа за 30, 60 или 99 секунди и натиснете продължително
отговарящия за него бутон.
3. Бутоните за режим на работа 30 и 60 секунди са с функция на запомняне и повтарят вече
избрания режим на работа (увеличена/намалена мощност и таймер).
4. За да изчистите запаметяването, натиснете първоначално избрания бутон продължително
или изберете друг режим и натиснете отговарящия за него бутон продължително.
5. При продължително натискане на бутон за режим на работа 99 секунди се стартира
двойна/увеличена мощност.
6. При кратко натискане на бутона за режим на работа 99 секунди се стартира намаляване на
топлината, а изходната мощност автоматично се увеличава.
7. Инфраред сензорът автоматично стартира работен режим на уредбата в момента, в който
ръката се постави вътре. Максималното работно време, ако не е избран конкретен режим, е
120 секунди.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1. Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да използвате уреда.
2. Моля, използвайте само според указанията.
3. Не допускайте разливане на течности в или върху уредбата, тъй като може да се
предизвика повреда.
4. Моля, не използвайте в случай, че бутоните на таймерите не функционират.
5. Изключвайте захранващия кабел след приключване на работа.
6. Моля, не използвайте уредбата в случай, че адаптерът не функционира.
7. Моля, не използвайте непрекъснато уредбата повече от 600 минути, тъй като това би могло
да намали живота на уреда.
8. При употреба е препоръчително използването на защитни очила и подходящо работно
облекло.

