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Bruksanvisning og garantikort

Ekstra sterk LED lampe
Produkt

Vekt

Mål

Strøm inn

Forbruk

Maks 
styrke

Antall
LED pærer

Tidsetting

Innvendig
foto

Teknisk spesifikasjon

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne spesifiasjonen uten å 
gi melding. 

For herding på fingre:

1. Plugg inn stikkontakten.

2. Slå på bryteren. LCD displayet vil vise tid og standard styrke.

3. Hvis det kjennes ut som lampen er for sterk presser du 1+2 knap-
pene samtidig for å redusere styrken. Hvis du vil øke styrken, kan du 
velge mellom 6W, 12 W, 24W, 36W og 48W. 

4. Press timer knappen du finner på baksiden av lampen for å slå på 
lampen, og stikk hånden inn i lampen. 

5. Etter at tiden er ute, vil lampen slå seg av automatisk. 

6. Hvis du ønsker å forlenge herdetiden, stikker du bare hånden inn i 
lampen direkte, og lampen vil slå seg på igjen. 

7. Press tidskontrollknappen for å avbryte operasjonen

8. Slå av strømbryteren når du er ferdig. 
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For herding på tær:

1. Fjern bunnpanelet og stikk foten inn i lampen.

2. Operer lampen på samme måte som for fingre. 

NB! Ikke stirr på lyset når lampen er på, dette kan være skadelig for 
øynene. Ikke ta på lampen med våte fingre eller tær, da dette kan 
forårsake elektrisk sjokk. 

Garantikort

1. I løpet av garantitiden vil produktet bli erstattet dersom det har oppstått feil og 
mangler ved vanlig bruk. Send dette garantikortet sammen med lampen til 
selger. Kunden er ansvarlig for porto. 

2. Garantien gjelder ikke under følgende omstendigheter:
 a) Dette garantikortet mangler
 b) Skaden skyldes bruk som går utover det som er foreskrevet i 
          bruksanvisningen.  
  c) En ukvalifisert reperatør har demontert lampen.  
 d) Skaden er forårsaket av at lampen er mistet i gulvet eller under transport.
 e) Skaden skyldes kundens feilaktige oppbevaring eller bruk.
 f)  Skaden skyldes Force Majeure (naturkatastrofer)

3. Dette garantikortet esrstattes ikke. Vær snill og ta vare på det. 

Gyldighetstid: Ett år fra kjøpsdato.
Innenfor garantitiden gjelder visse vilkår for erstating. Se garanti og 
vedlikeholdsavtalen over. 


