2. Instrukcja obsługi:
- Po rozpakowaniu lampy złóż statyw oraz zamontuj kółka w jego podstawie.
- Ustaw lampę na pożądaną wysokość oraz wyreguluj kąt nachylenia lampy i soczewki.
- Po poprawnym zmontowaniu zestawu rozwiń przewód zasilający i podłącz urządzenie do
sieci elektrycznej 220V.
- Aby uruchomić lampę należy przełączyć przycisk włącznika (I / O) na obudowie lampy w
pozycję I.
- Aby wyłączyć lampę należy przełączyć przycisk włącznika (I / O) na obudowie lampy w
pozycję O.

LAMPA LUPA KOSMETYCZNA 22W 5DPI
ZD56

•

INSTRUKCJA OBSŁUGI

•
•

Profesjonalna lampa kosmetyczna z lupą powiększającą aż o 5 DPI (dioptrii), to urządzenie
niezastąpione w każdym salonie kosmetycznym i nie tylko. Jest w pełni mobilne dzięki
czterem kółkom pod podstawą. Wyposażone jest również w regulowane ramię z dodatkowym
wewnętrznym wspornikiem który ułatwia dogodne ustawienie lampy. Urządzenie jest
odpowiednio stabilne i przy tym niezwykle funkcjonalne, można je ustawić pod w zasadzie
dowolnym kątem i dodatkowo dla pewności istnieje możliwość unieruchomienia lampy w
żądanym ustawieniu. Zastosowanie szkła powiększającego umożliwia szczegółowy rzut na
podświetlany obszar skóry i gwarantuje doskonałe warunki oświetleniowe w trakcie
prowadzenia zabiegów kosmetycznych.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Praktyczna, nowoczesna i elegancko wykonana lampa bezcieniowa, wyposażona w duże
szkło powiększające (5 dioptrii)
Wbudowane kółka oraz ruchome ramię z wewnętrznym wspornikiem (nie trzeba dokręcać
żadnych śrub po pochyleniu lampy) zapewnia swobodę w ustawiania lampy pod dowolnym
kątem i wysokości.
Niezastąpione narzędzie pracy w każdym salonie kosmetycznym. Doskonale sprawdzi się
również w zakładach stomatologicznych, ale także przy pracy elektroników, mechaników itp.
Bardzo szybki montaż i niezwykła łatwość ustawienia - wystarczy wkręcić jedną śrubę i
ustawić lampę w żądanej, wygodnej pozycji.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Uwagi i środki ostrożności:

Moc nominalna: 22W
Typ żarnika: 22-watowa żarówka fluorescencyjna, o naturalnej barwie światła
Zasilanie: 220-240V (z sieci elektrycznej)
Średnica soczewki: 120 mm
Świetlówka kołowa typu T4 180 mm o mocy 12W
Powiększenie: 5 DPI (dioptrii)
Zapłon elektroniczny - natychmiastowy!
Brak migotania światła przy włączaniu
Oświetlenie bezcieniowe - brak cieni na oglądanej powierzchni!
Oszczędność energii około 25% przy zachowaniu nominalnej mocy światła!
Regulowany statyw z 4 kółkami na podstawie
Regulowany kąt nachylenia w każdej płaszczyźnie!
Kolor statywu i lampy: biały
Kolor kółek: czarny

Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej jeżeli nie zamierzasz z niego
korzystać przez dłuższy czas.
Nie zanurzaj lampy ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
Nie pozostawiaj uruchomionej lampy bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są
dzieci. Lampa oraz soczewka mogą się nagrzewać podczas pracy.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

