
                                           Noname Cosmetics FeiMei 9W UV-uuni

Pieni ja kätevä yhden lampun UV-uuni, johon mahtuu yksi käsi kerrallaan. Kovettaa perinteiset UV-kovetteiset geelit ja akryylit. Aallonpituus: 365 
nm. FeiMei UV-uuni takaa tasaisen kovettumisen kokonaan peilitetyn sisäpinnan ansiosta. 

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 sen käyttötarkoitus varten.
- Älä käytä tiloissa joissa on syttyviä kaasuja tai höyryjä.
- Älä katso suoraan UV-valoa kohti.

Tekniset tiedot:

• Teho: 9W
• Polttimon kanta: G23 
• Polttimon tyyppi: UV-9W-E & UV-9W-L
• Elektroninen kuristin
• Aallonpituus: 365 nm / UV 
• Ei ajastinta, ON/OFF- nappi 
• Ulkomitat (pituus, leveys, korkeus): 268 x 110 x 110 mm 

Käyttöohje:

Poista tarvittaessa suojapehmuste uunin sisältä. Kytke virtajohto pistokkeeseen ja käynnistä uuni On-Off napista. Koveta sopiva aika käytetystä UV-
tuotteesta riipuen. Huomioi, että 9W uunilla kovetusaika voi olla käytetyn geelin ohjeellista kovetusaikaa pidempi. 

Puhdistus ja huolto:

Puhdista uuni 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, poista tarvittaessa polttimo 
vetämällä sitä poispäin kannasta. Pölyinen polttimo päästää vähemmän UV-valoa läpi ja kovettaa siten huonommin.

Vaihda polttimo kun kovetusteho laskee ja tarvittu kovetusaika pitenee (noin 300 - 500 käyttötunnin jälkeen). Irroita uuni verkkovirrasta, poista 
polttimo vetämällä sitä poispäin kannasta ja aseta uusi polttimo tilalle. Voit käyttää UV-9W-L ja UV-9W-E (UV-9W) polttimoita G23-kannalla.

 
                      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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