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Használati útmutató  

a BeautyOne ML6 LED nagyítós kozmetikai lámpához 

 
Köszönjük, hogy megvásárolta a BeautyOne ML6 LED nagyítós kozmetikai lámpánkat! Ez a lámpa 
ideális segítőtárs precíziós otthoni munkákhoz, de kozmetikai szalonokban, wellness vagy egyéb 
egészségügyi központokban. A lámpa használatba vétele előtt olvassa el a teljes útmutatót. 
 
1. Műszaki adatok: 
 

Energiafogyasztás (W) 9W±10% 

Bemeneti feszültség (Vac) 100-240 

Üzemi feszültség (Vdc) 12 

Fényáram (lumen) 600 

Korrelált Színhőmérséklet (CCT) 5700K 

Színvisszaadási index (CRI) RA > 80 

Energiahatékonysági osztály A 

Tápellátás hálózati adapter 

Üzemi hőmérséklet (°C) -10 °C – 40 °C 

Élettartam több mint 20 000 óra 

Dioptria 3D/5D 

 
2. Használati útmutató: 

A. A lámpatartót rögzítse egy vízszintes felület szélére. A lámpakar alsó részét szúrja a tartó 
nyílásába. Csatlakoztassa a lámpát az elektromos hálózathoz. 
B. Nyomja meg az ON/OFF gombot a lámpa felkapcsolásához.  
C. Ha a fény túl gyenge vagy épp erős, az ON/OFF gomb hosszabb ideig tartó lenyomásával 
változtathatja az intenzitást 100%-ról 20%-ra. 
D. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg újra az ON/OFF gombot. 
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3. LED cső cseréje: 

Kapcsolja ki a lámpát és húzza ki a csatlakoztató kábel dugóját a fali elektromos aljzatból. Vegye le 
az áttetsző csővédő borítást. Cseréljek ki a LED diódát újra. Helyezze vissza a védőborítást. 

  
4. Fontos tudnivalók a biztonságos használathoz: 

1) A lámpa kizárólag beltéri használatra kifejlesztett! 
2) Környezeti hőmérséklet -10 °C ~ 40 °C 
3) Páratartalom: ≤95% 
4) A lámpát kizárólag szakképzett villanyszerelő szerelheti szét! 
5) A lámpa karbantartása előtt húzza ki a csatlakoztató kábelt az elektromos fali aljzatból. 
 
Ha megsérül a csatlakoztató kábel, a balesetveszély elkerülése végett, a javításra vagy szükséges 
alkatrészcserére kizárólag a gyártó, szakszerviz vagy szakképzett villanyszerelő jogosult. 

 
 
 
1) NAGYÍTÓ: 3D vagy 5D 
2) NAGYÍTÓ VÉDŐBURKOLATA 
3) ON/OFF GOMB 
4) ADAPTER CSATLAKOZTATÓJA 
5) FÉM SZORÍTÓCSAVAR 


