
                              

                                               Cuccio MaxPro 2 LED-uuni

Huippulaadukas MaxPro 2 on pienikokoinen ammattikäyttöön suunniteltu kokokäden LED uuni, soveltuu kaikille LED kovetteisille 
geeleille ja geelilakoille. Heijastava sisäpinta ja strateginen lamppujen sijoittelu mahdollistaa täydellisen kokokäden kovettamisen 
yhdellä kerralla. Kevyt ajastimella varustettu LED uuni soveltuu erinomaisesti kaikkiin kynsisalonkeihin, ajastimessa 10, 30 ja 60 
sekuntia. 

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta.

Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

- Varmista, että laitteen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Käytä laitetta vain hiusten kuivaamiseen, älä käytä tiloissa joissa on syttyviä kaasuja tai höyryjä.
- Älä katso suoraan LED-diodeja kohti.

Tekniset tiedot:

• Teho: 18 W 
• 78 kpl LED-diodeja
• Lampun tyyppi: LED
• Aallonpituus: 405 nm
• Ajastin: 10, 30 ja 60 sekuntia
• Ulkomitat: 20 x 18 x 10 cm
• Sisämitat: 16 x 13 x 5,5 cm
• Paino: 600 g 

Käyttöohje: Kiinnitä adapteri uuniin ja virtajohto adapteriin. Valitse sopiva aika (10, 30 tai 60 sekuntia) ajastimen napista 
(kellokuva) ja käynnistä uuni virtanapista. Uuni sammuu automaattisesti valitun ajan jälkeen.

Puhdistus ja huolto: Puhdista uunin säännöllisesti pölystä ja liasta. Ennen puhdistusta irrota laite virtaverkosta. Ulkokotelo 
puhdistetaan nihkeällä pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita eikä liuottimia, jotka vahingoittavat laitteen pinnan.
Puhdista myös sisäpuoli, varo kuitenkin koskemasta turhaan LED-diodeja.

Pitkäkestoiset LED lamput eivät vaadi vaihtamista. Pidä kuitenkin huolta, että uuni pysyy puhtaana. Pölyiset lamput toimivat 
huonommalla teholla.

                         
                         Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely
                         edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja varten paikallisen kunnan viranomaisten
                         puoleen.
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