
 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ‘VENTILED’ ASZTALI LÁMPÁHOZ 

Köszönjük, hogy a Pearl Nails termékét választotta! 

A kényelmes használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót! 

 

 

TECHNIKAI RÉSZLETEK 

Energiafogyasztás 6,5W±10% 

Bemenő feszültség (VAC) 100-240V / 50-60 Hz 

Fényerő (lumen) 350lm 

Viszonylagos színhőmérséklet (CCT) 5700±500K 

Színvisszaadási index (CRI) Ra≥85 

Energiatakarékossági Osztály A 

Alapanyagok Könnyűfém (alu)   

Működési hőmérséklet tartomány (°C) -10 °C ~+45 °C 

LED élettartam Több, mint 30 000 óra 

Ventilátor sebesség 4000 RPM 

 

 

HASZNÁLAT 

1.  Rögzítse a lámpát az asztallaphoz vagy más stabil, 

vízszintes felülethez a mellékelt rögzítővel. 

2.  Csatlakoztassa a lámpát a hálózathoz. Az egyik irányba 

 kapcsolva csak a világítás kapcsol be, az ellenkező irányba 

 mozdítva pedig a lámpa és a ventilator is működik. 

2.  Kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót középső pozícióba. 

3.  Használaton kívül húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból. 

  



 
SZŰRŐK CSERÉJE 

A lámpa két szűrőbetétet tartalmaz: egyet alul, egyet pedig felül. Ellenőrízze és tisztítsa őket 
megfelelő időközönként!

FELSŐ SZŰRŐ: a szűrőbetét eltávolításához 
nyissa ki a felső takaóelemet. 

 

 

 

 

 

 

ALSÓ SZŰRŐ: nyissa ki és távolítsa el a 
ventilator panelt, amelyben egy vékony 
szűrőbetétet talál. 

 

 

 

 

 

 

 
TISZTÍTÁS 

FIGYELEM! TISZTÍTÁS ELŐTT HÚZZA KI A CSATLAKOZÓT A HÁLÓZATI ALJZATBÓL! 
A lámpa nem igényel különleges karbantartást. Szükség esetén mosószeres, nedves, puha ronggyal 
takarítható, majd hagyja megszáradni. Ne használjon fújható tisztítószereket vagy nagy 
mennyiségű folyadékot. 

BIZTONSÁGI ELŐRÍRÁSOK 

FIGYELEM! 

− Mindig stabil és sima felülethez rögzítse a készüléket. Víztől tartsa távol. 
− Ha a berendezés vízbe vagy más folyadékba esne: ne érjen hozzá és azonnal húzza ki az 

elektromos hálózatból! 
− Ne használja a lámpát folyadékok, gázok vagy magas oxigénkoncentráció közelében. 
− Ne próbálja javítani vagy szétszerelni a berendezést! Hiba esetén keresse fel a forgalmazót vagy 

egy képzett szakembert. 
− Használaton kívül mindig húzza ki az elektromos hálózatból. 
− Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha sérült az elektromos csatlakozója, vagy ha bármi 

által rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják azt, 
és a szükséges javításokat elvégezzék! 

 

 


