
 



Før bruk: 

Dra ut den uttrekkbare bunnen av lampen og sett inn alle fire pærene. Det skal høres et lite klikk i 
det pæren kommer pa plass. Har den uttrekkbare bunnen med metallisk lysreflektor en bla 
plastbeskyttelse, trekk av den bla plastbeskyttelsen. Skyv sa den uttrekkbare bunnen pa plass 
igjen. Sett i kontakten og lampen er klar til bruk. 

Lampen har en sort rund bryter hvor du kan velge mellom tre posisjoner: 

Bryterposisjon II = Timer On i 120 sekunder (2minutter). I denne posisjonen vil lampen lyse i 2 
minutter nar du trykker pa den røde knappen. 

Bryterposisjon 0 = avslatt. I denne posisjonen vil lampen ikke tennes nar du trykker pa den røde 
knappen. 

Bryterposisjon I = uavbrutt (∞). I denne posisjonen vil lampen lyse uavbrutt til du vipper den sorte 
knappen til posisjon 0 (avslatt). 

Lampen har innvendige lysreflektorer pa alle sider slik at lyses spres maksimalt. 2 av pærene er 
plassert i taket og 1 pære er plassert pa hver side, totalt 36W. Dette sikrer en rask og jevn herding.
Lampen har uttrekkbar bunn, noe som forenkler rengjøring og skifte av pærer, ettersom man 
kommer svært lett til. 

Farge: Hvit 

Lampen maler: 22*24*10 cm. 

Apningen maler: 15*5,5 cm 

Medfølger: 4 UV-pærer 

Passer til: Alle geleer som herder i vanlig UV med 36 W styrke (ikke UV LED).

Sjekk at det er lys i alle pærene før du bruker lampen. Mangler det lys i en pære vil herdingen av 
geleen bli ujevn. Skift pærer regelmessig da effekten avtar etter lengre tids bruk, vi anbefaler a 
bytte pærer etter 100 timers brukstid. Bruker du pærene i 2 minutter av gangen vil det si at du kan 
tenne lampen 3000 ganger før pærene behøver a skiftes ut. Etter herding er gele klissete, dette 
betyr ikke at geleen ikke er herdet. Restbelegget fjernes med UV Gel Finishing Cleaner (gelerens).

VIKTIG: For a unnga person- og materialskade er det viktig a holde lampen unna væskesøl. La 
ikke barn leke med lampen. Trekk alltid ut kontakten etter endt bruk. 



FEILSØKINGSSKJEMA 

Lampen vil ikke lyse. • Sjekk at kontakten star i. Star den sorte 
bryteren i posisjon I eller II? Star den i 
posisjon 0 vil den ikke tenne. 

• Sjekk at sikringen er intakt. Skru ut den 
sorte knotten pa baksiden og ta ut 
sikringen. Er sikringen skadet, skift 
sikring. 

• Sjekk at alle pærene er satt godt nok pa 
plass. Det skal høres et lite ”knepp” idet 
pærene skyves inn og pa plass. 

Bare noen av pærene lyser. • Er pærene gamle, bytt pærer. 

• Er pærene nye, sjekk at de er klikket 
ordentlig pa plass. 

Pærene er nye og sitter som de skal, men de vil
ikke lyse. 

Sjekk om problemet sitter i lampen eller skyldes 
feil pa pæren: 

Merk at alle de fire pærene ma være satt i 
samtidig og sitte korrekt for at lampen skal virke.

Virker noen av pærene? Ta en pære som virker 
og bytt plass med en pære som ikke virker. 
Virker pæren som lyste ogsa pa den nye 
plassen er det sannsynligvis pæren det ikke 
lyste i som det er noe galt med. Bytt pære. 

Pærer og sikring er nye og alt sitter som det 
skal, kontakten star i og lampen star i paslatt 
posisjon, men den vil fremdeles ikke lyse. 

Ta kontakt med kundeservice pa e-post 
ordre@neglemakeriet.no


