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1. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ. 

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ. 

Τραβήξτε σταθερά την κάθε λυχνία, για να την αφαιρέσετε από την υποδοχή της. Εισάγετε τις νέες λυχνίες,
σπρώχνοντας σταθερά την άκρη τους μέσα σε κάθε υποδοχή, διασφαλίζοντας ότι έχουν «κλειδώσει».
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα απαλά και επαναφέρετε (reset) τον δείκτη Bulb Life Timer (δείτε παρακάτω).

3. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΛΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ. 
Πριν να χρησιμοποιήσετε την CND UV Lamp σας για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλες τις μπλε μεμβράνες από μέσα. Αφαιρέστε το
κάλυμμα της λάμπας. Σηκώστε προς τα πάνω το δίσκο για τα χέρια (Hand Tray) και αφαιρέστε τον. Αφαιρέστε την μπλε μεμβράνη
από το εσωτερικό του καλύμματος της λάμπας, κάτω από τον δίσκο για τα χέρια και από όλες τις εσωτερικές περιοχές. Επανατοπο-
θετήστε τον δίσκο και το κάλυμμα της λάμπας.

4. ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ!
Για να αποφύγετε τη διακοπή των υπηρεσιών σας CND Shellac™ ή Brisa™ Gel, βεβαιωθείτε πως ελέγχετε τακτικά τη διάρκεια που 

τη χρήση των λυχνιών σας, έτσι ώστε η λάμπα σας να παρέχει τη μέγιστη ισχύ για τον σωστό πολυμερισμό των Shellac & Brisa gel. 
 
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ
  Πιέστε σύντομα το κουμπί BULB RESET όποτε θέλετε, για να δείτε τον αριθμό των ωρών χρήσης που απομένουν στις λυχνίες.  

Ο χρονοδιακόπτης μετράει αντίστροφα, από 100 ώρες προς το 0. Και οι 4 λυχνίες πρέπει να αντικαθίστανται την ίδια στιγμή.

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΩΝ
  Αφαιρέστε το κάλυμμα της λάμπας και αντικαταστήστε τις 4 λυχνίες.

 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET) ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ 
  Αφού αντικαταστήσετε και τις 4 λυχνίες, πιέστε το κουμπί BULB RESET ώσπου ο δείκτης να αρχίσει να αναβοσβήνει. Συνεχίστε

να πιέζετε και κρατήστε το πατημένο ώσπου να ακούσετε 3 ήχους μπιπ και ο αριθμός να έχει ξαναρυθμιστεί  στο 100. 
Αυτό θα σας υποδεικνύει τον αριθμό των ωρών χρήσης που απομένουν για τις λυχνίες. 

Επισκεφθείτε το  e-creativegroup.gr και στην κατηγορία ΟΔΗΓΙΕΣ θα βρείτε το βίντεο για τη σωστή χρήση της CND UV Lamp.  

CND UV LAMP  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

1.  Τοποθετήστε τη λάμπα με την μια πλευρά 
προς το μέρος σας. Κρατήστε σταθερά τη βάση
της λάμπας με το ένα χέρι, τοποθετώντας το άλλο
στο αφαιρούμενο κάλυμμα, με 1 ή 2 δάκτυλα 
μέσα. Τραβήξτε γερά προς τα εμπρός το κάλυμμα
– και ελαφρώς προς το μέρος σας, ώσπου να
πεταχτεί και να ελευθερωθεί.

2.  Τραβήξτε το κάλυμμα της λάμπας
προς τα πάνω και προς τα εμπρός, 
ώστε να το αφαιρέσετε εντελώς.

1 ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ 

2 ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΧΕΡΙΩΝ  

3

3 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΛΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

απομένει στις λυχνίες σας. Αν δεν το κάνετε, τότε μπορεί η λάμπα σας να σβήσει κατά τη διάρκεια μιας υπηρεσίας! Να προσέχετε


