[ EN ] CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV LAMP [ HU ] CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV LÁMPA [ RO ] LAMPA UV CRYSTAL LAMP H-M/2.2
[ DE ] CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV LAMPE [ FR ] LAMPE UV CRYSTAL LAMP H-M/2.2
[ IT ] LAMPADA UV CRYSTAL LAMP H-M/2.2 [ ES ] LAMPARA UV CRYSTAL LAMP H-M/2.2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST.
ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGOS HELYEN, ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.
A CRYSTAL LAMP H-M/2.2 összes színváltozatának műszaki paraméterei valamint a használatuk, karbantartásuk
ill., a biztonságra vonatkozó előírásaik megegyezőek.

Amennyiben csökkent teljesítményt
tapasztal a készülék működése közben,
ellenőrizze le az UV csövek megfelelő
működését és amennyiben indokolt,
cserélje le őket a leírtak szerint
[lásd.
].

Amennyiben nem működne megfelelően a készülék az UV
cső csere után, ellenőrizze le UV csövek megfelelő
behelyezését [lásd.
] és amennyiben ezt
követően sem üzemel rendeltetésszerűen a készülék
áramtalanítsa a berendezést, majd vigye a vásárlás
helyszínére és kérje szakember segítségét.

Amennyiben nehézséget okoz az
otthoni körülmények közötti UV cső
csere, vigye a berendezést a vásárlás
helyszínére és kérje szakember
segítségét.

Átlagos igénybevétel esetén, legalább havonta egyszer ellenőrizze le az UV csövek megfelelő működését és amennyiben indokolt,
cserélje le őket a leírtak szerint [lásd
.
A CRYTAL LAMP H-M/2.2 UV Lámpa az UV- és LEDUV fényre
kötő műköröm alapanyagok megszilárdítására szolgál.
A CRYSTAL LAMP H-M/2.2 UV Lámpa a már régóta
közkedveltkedvelt CRYSTAL UV Lámpa megújult,
továbbfejlesztett változata. Speciális műanyag foglalatú UV
csöveket és megerősített kábel foglalatot kapott a még
professzionálisabb munkavégzés érdekében. A készülék digitális
kijelzővel, időzítővel, ventilátorral, 360°-os belső tükörfelülettel
és kivehető aljzati panellel van ellátva.

UV besorolás: UV típus 3 [365nm]
Bemeneti jellemzők: 220-240V, 50Hz
Teljesítmény: 36W±10%
Amper: 1.0A / Biztosíték: 2.0A
[kizárólag, áramtalanított állapotban cserélje]
Méret: 285*240*105mm
Súly: 1915g
4db UV cső [9W, 365nm, műanyag foglalatú]

A CRYTAL LAMP H-M/2.2 UV Lámpa
Ventilátornyílás és UV csövek
Aljzati panel [kivehető]
Vezérlő panel és Digitális kijelző
Ventilátor szellőzőnyílás
BE/KI „I/O” Kapcsológomb
Hálózati vezeték

FIGYELEM! A tisztítás/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [kapcsolja ki a
berendezést, majd távolítsa el a hálózati vezetéket az aljzatból]. A tisztítást/karbantartást csak a készülék- és a fénycsövek teljes lehűlése után
végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt ill., védőöltözéket viselni.
A készülék- és tartozékainak tisztításához/karbantartásához, használjon: Sűrített levegőt, Ecsetet és Műszálmentes puha, száraz ruhát.
Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes stabil felületre [érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni]. Törölje át a külső- és belső
burkolatot puha, száraz ruhával. Fordítsa fejjel lefelé a berendezést, majd távolítsa el az
Aljzati panelt és az UV csöveket [lásd.
].
A csőfoglalatokat, a ventilátornyílást és a belső burkolatot tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel, majd törölje át ismét a belső burkolatot puha, száraz
ruhával. Helyezze vissza az UV csöveket [lásd.
], majd az
Aljzati panelt ütközésig tolva. Ügyeljen arra az
Aljzati panel
visszahelyezésnél, hogy a panelt megfelelően illessze vissza mindkét oldalt a vezetősínekre. Fordítsa vissza a berendezést eredeti pozíciójába, majd
tisztítsa meg a készülék nehezebben elérhető részeit is (lásd.: Ábra
és illesztések), ecsettel és a sűrített levegővel.
Végezetül törölje át a külső burkolatot puha száraz ruhával, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését.
Megjegyzés! Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata és
Aljzati panelje tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan
ügyeljen arra, hogy folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, illesztéseibe valamint NEM érintkezhet
a készülék
Hálózati vezetékével sem! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze
feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!
Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.
A készülék tisztításával/karbantartásával valamint UV csőcseréjével kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra:
http://www.mukorom.tv/eszkozok ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

- Időnövelő gomb [+5mp]
- Időcsökkentő gomb [-5mp]

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja.
A
Hálózati vezetéket óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

- Világítás BE/KI Kapcsoló
- Ventilátor BE/KI Kapcsoló

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.

FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak épp állapotát. Ügyeljen arra, hogy NE
érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok] ill.,
ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy nem kerülhet a készülék nyílásaiba, illesztéseibe illetve csatlakozóiba.
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Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, egyenletes felületet a készülék használatához.
Csatlakoztassa a készülék
Hálózati vezetékét az aljzatba.
Kapcsolja be a készület a hátulján található
BE/KI „I/O” kapcsológombbal. Megjegyzés! A készülék bekapcsolását rövid sípszó jelzi.
Válassza ki a kívánt működési időt a
Vezérlőpanelen található
Időnövelő [+5mp] és
Időcsökkentő [-5mp] gombok segítségével.
A készülék 60mp és 900mp [15perc] közötti időtartamon működik. TIPP: Az időbeállító gombok [
] folytonos nyomva tartásával, gyors
léptetés érhető el. Az alapidőből [60mp] történő
Időcsökkentő gomb megnyomásával, az időzítő egyből 900mp [15perc] időtartamra ugrik.
Megjegyzés! A működési idő lejártát rövid sípszó jelzi.
[ 5. ] A világítás elindításához/megállításhoz, nyomja meg a
Vezérlőpanelen található
Világítás BE/KI kapcsolót. Igény esetén működtesse a
ventilátor funkciót a
Vezérlőpanelen található
Ventilátor BE/KI kapcsoló segítségével. Figyelem! Ne takarja le vagy helyezzen bármit is
a készülék
Ventilátor szellőzőnyílása elé a berendezés működése közben. Kiemelten óvja portól, szennyeződéstől és nedvességtől.
[ 6. ] A használat befejeztével, állítsa le a készüléket a
Vezérlőpanelen található
Világítás BE/KI kapcsolóval, majd a kapcsolja ki a
berendezést a hátulján található
BE/KI „I/O” kapcsológombbal, valamint távolítsa el a
Hálózati vezetéket az aljzatból.
Megjegyzés! Amennyiben az alkalmazott anyag a készülékbe helyezett körmön égető érzést okoz [ez az alapanyagtól és a köröm
érzékenységétől i s függ], használja megszakításokkal a készüléket vagy függessze fel átmenetileg a készülék használatát.
FIGYELEM! Az UV csőcserét megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [kapcsolja ki a berendezést,
majd távolítsa el a hálózati vezetéket az aljzatból]. A csőcserét csak a készülék- és a csövek teljes lehűlése után végezze!
A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.
Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni]. Fordítsa fejjel lefelé a berendezést,
majd távolítsa el az
Aljzati panelt. Óvatos, egyenes irányú mozdulattal húzza ki a csöveket foglalatukból. Először az alsó, majd az oldalsó csöveket
távolítsa el. Haladjon kívülről befelé. Tisztítsa meg a csőfoglalatokat és környező területet [lásd.
]. Helyezze be az új
csöveket óvatosan, kattanásig tolva. Először az oldalsó, majd az alsó csöveket helyezze be belülről kifelé haladva. A megfelelően behelyezett csövek
nem mozoghatnak vagy lehetnek lazán behelyezve a foglalatukban. Ügyeljen arra, hogy csak megfelelő típusú, műanyag foglalatú fénycsöveket [UV9W-L 365nm] használjon a készülékben. Helyezze vissza az
Aljzati panelt [lásd.
], majd fordítsa vissza a berendezést az
eredeti pozíciójába. Ellenőrizze le a készülék, ill. a fénycsövek megfelelő működését.
FIGYELEM! A készülék kizárólag műanyag foglalatú UV csövekkel működtethető.
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A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!
A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár
keletkezhet benne!
Ne az
Aljzati panelnél fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan két kézzel tartsa meg a készüléket.
A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a
vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
NE takarja le vagy helyezzen bármit a készülék
Ventilátor szellőzőnyílása elé a készülék működése közben, valamit óvja szennyeződéstől és
nedvességtől.
NEM kerülhet semmilyen idegen tárgy a berendezés nyílásaiba, illesztéseibe ill., csatlakozóiba.
NE érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].
NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben, ill. NE tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrét.
A készülék kizárólag műanyag foglalatú fénycsövekkel működtethető.
A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben
áramtalanítsa a készüléket [kapcsolja ki a berendezést
, majd távolítsa el
Hálózati vezetéket a konnektorból].
A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek
ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.
A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!
Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.
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