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Οδηγίες λειτουργίας



Η CND UV Lamp έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να παράγει με συνέπεια τα βέλτιστα επίπεδα φωτός UV για τον πολυμερισμό των
Brisa™ Gel και  Shellac™.  Τέσσερις αποτελεσματικές λυχνίες των  9-watt είναι στρατηγικά τοποθετημένες μέσα στη λάμπα, 
επιτρέποντας έτσι τον πλήρη και ομοιόμορφο πολυμερισμό του κάθε νυχιού.

Αυτή η λάμπα έχει ένα πολωμένο βύσμα (η μια λεπίδα του είναι πιο φαρδιά από την άλλη). Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, 
αυτό το βύσμα θα ταιριάξει σε μια πολωμένη πρίζα μόνο από τη μία κατεύθυνση. Αν το βύσμα δεν ταιριάξει στην πρίζα, αντι- 
στρέψτε το βύσμα. Αν και πάλι δεν ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες πριν χρησιμοποιήσετε τη CND UV Lamp για πρώτη φορά. 
 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ από το εξωτερικό ολόκληρης της λάμπας. 

 •   Σηκώστε το κάλυμμα που βρίσκεται στην κορυφή της λάμπας. 
 •   Ανυψώστε τον δίσκο για τα χέρια και αφαιρέστε τον.
 •   ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΜΠΛΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ μέσα από το κάλυμμα, κάτω από το δίσκο χεριών και σε όλες τις εσωτερικές περιοχές.
 •   Τοποθετήστε ξανά το δίσκο των χεριών και το κάλυμμα. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ
 •   Συνδέστε τη λάμπα στην πρίζα (τα 3 λαμπάκια πάνω από το παράθυρο ενδείξεων θα ανάψουν μόλις συνδεθεί σωστά).      

 •  Πιέστε το κουμπί POWER.
 •   Η λάμπα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ A-D
  Η  CND  UV  Lamp διαθέτει 4 προκαθορισμένες, προγραμματιζόμενες επιλογές χρονομέτρησης. Οι προκαθορισμένοι

A =  10  δευτερόλεπτα B  =  60  δευτερόλεπτα (1 λεπτό)   C  =  120  δευτερόλεπτα  (2  λεπτά)  D =  180 δευτ.  (3 λεπτά).
Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για τον επιθυμητό χρόνο πολυμερισμού. 

 •  Ο χρονοδιακόπτης θα μετρήσει αντίστροφα ώς το μηδέν και οι λυχνίες θα σβήσουν αυτόματα.  
 •  Πιέστε το κουμπί της Εκκίνησης του χρονοδιακόπτη (Timer Start).
 •  Eνδειξη λυχνίας «ON» - το κόκκινο φωτάκι στο πίσω μέρος της λάμπας, θα σας υποδείξει ότι οι λυχνίες είναι αναμμένες.  

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
 •    Πιέστε και κρατήστε το κουμπί για τη χρονομέτρηση που θέλετε να αλλάξετε (A-D), ώσπου να ακούσετε 3 μπιπ και να

     

           
μπιπ μια φορά και ο αριθμός σταματήσει να αναβοσβήνει, πιέστε το κουμπί μια φορά για να «κλειδώσετε» τον νέο χρόνο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ
 •   Διατηρήστε τη λάμπα καθαρή από σκόνη, αποσυνδέοντάς την και σκουπίζοντάς την με ένα μαντηλάκι καθαρισμού που να μην

περιέχει ασετόν, για να αποφύγετε την έκθεση της λάμπας σε υπερβολική υγρασία.
 •  ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε ασετόν για να καθαρίσετε τη λάμπα ή το καλώδιο.
  •   Για να διασφαλίσετε τον βέλτιστο πολυμερισμό, οι λυχνίες θα πρέπει πάντα να λειτουργούν σε πλήρη ισχύ. Οι λυχνίες 

     

    

θα διαρκέσουν για 100 ώρες και θα πρέπει να αντικατασταθούν και οι 4 μαζί. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ
 •   Πιέστε το κουμπί Επαναφοράς (Bulb reset) οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, για να δείτε στην οθόνη τις ώρες λειτουργίας που 

απομένουν στις λυχνίες. Ο χρονοδιακόπτης μετρά αντίστροφα από το 100 προς το μηδέν. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ
 •   ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι λυχνίες ειναι φτιαγμένες από γυαλί. Μεταχειριστείτε τις με προσοχή και αφήστε τις να κρυώσουν

πριν την αντικατάστασή τους. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΛΑΜΠΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET) ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ
 •   Αφού αντικαταστήσετε και τις 4 λυχνίες, πατήστε το κουμπί  Επαναφοράς Λυχνιών (BULB RESET) ώσπου ο δείκτης να αρχίσει

       

    

 

να αναβοσβήνει. Εξακολουθήστε να πιέζετε το κουμπί και κρατήστε το ώσπου να ακούσετε 3 ήχους μπιπ και ο αριθμός
που θα φαίνεται να ειναι το 100. Αυτό θα σας δείξει τον αριθμό των ωρών λειτουργίας που απομένουν στις λυχνίες.  

Σημείωση: 
 •   Οι ανταλλακτικές λυχνίες CND έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να παράγουν σταθερή, υψηλής ποιότητας απόδοση UV.

ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
 • Ανασηκώστε και αφαιρέστε το δίσκο των χεριών αν θέλετε να κάνετε πεντικιούρ. Ο δίσκος του πεντικιούρ είναι

επίσης αφαιρούμενος, για ευκολο καθαρισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.  Τοποθετήστε τη λάμπα με τη μια πλευρά προς εσάς. 
Κρατήστε γερά τη βάση της λάμπας με το ένα χέρι,
τοποθετώντας το άλλο στο αφαιρούμενο κάλυμμα.
Τραβήξτε σταθερά το κάλυμμα - προς τα μπρος και 
ελαφρά προς το μέρος σας, ώσπου να κανει κλικ και
να ανοίξει από μόνο του.  

2.  Τραβήξτε το πάνω μέρος της λάμπας 
προς τα πάνω και προς τα εμπρός,
για να το αφαιρέσετε εντελώς.

3.  Τραβήξτε σταθερά κάθε λυχνία για να
την αφαιρέσετε από την υποδοχή της.
Εισάγετε τις νέες λυχνίες, πιέζοντας την
κάθε άκρη καλά μέσα στην υποδοχή.
Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της λάμπας
και κάντε reset στην Ένδειξη μέτρησης ζωής 
των λυνχιών. 

 
 

 

 •
χρόνοι είναι:

αναβοσβήσει ο νέος αριθμός χρονομέτρησης. Πιέστε + ή - για να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση. Μόλις η λάμπα κάνει
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