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Návod na používanie  

kozmetickej lampy s lupou BeautyOne ML6 LED 

 
Ďakujeme Vám za kúpu našej kozmetickej lampy s lupou BeautyOne ML6 LED! Táto lampa je ideálnou 
pomôckou na precíznu prácu nielen doma, ale aj v kozmetickom salóne, vo wellness centre či v iných 
zariadeniach. Pred použitím lampy si prečítajte nasledujúce inštrukcie. 
 
1. Technické údaje: 
 

Spotreba energie (W) 9W±10% 

Vstupné napätie (Vac) 100-240 

Prevádzkové napätie (Vdc) 12 

Svetelný tok (lumen) 600 

Náhradná teplota chromatickosti (CCT) 5700K 

Index podania farieb (CRI) RA > 80 

Trieda energetickej účinnosti A 

Spôsob napájania napäťový adaptér 

Prevádzková teplota (°C) -10 °C – 40 °C 

Životnosť viac než 20 000 hodín 

Dioptria 3D/5D 

 
2. Návod na používanie: 

A. Držiak lampy pripevnite na okraj vodorovnej plochy, ktorú ste si vybrali. Zasuňte spodnú časť 
ramena lampy do otvoru v držiaku. Zapojte lampu do zdroja elektrickej energie. 
B. Stlačte tlačítko ON/OFF a lampa sa rozsvieti.  
C. Ak by svetlo bolo príliš slabé alebo silné, dlhším podržaním tlačítka ON/OFF môžete jeho 
intenzitu zmeniť zo 100% na 20%. 
D. Po použití znovu stlačte tlačítko ON/OFF, aby sa lampa vypla. 
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3. Výmena LED trubice: 

Vypnite lampu a vytiahnite zástrčku zo zdroja elektrickej energie. Odstráňte priesvitný ochranný kryt 
trubice. Vymeňte pokazené LED diódy za nové. Nasaďte ochranný kryt trubice. 

  
4. Dôležité upozornenie pre bezpečné používanie: 

1) Lampu používajte len v interiéri! 
2) Teplota prostredia -10 °C ~ 40 °C 
3) Vlhkosť: ≤95% 
4) Ak nie ste kvalifikovaný elektrikár, lampu nikdy nerozoberajte! 
5) Počas opravy lampy zástrčka musí byť odpojená od zdroja elektrickej energie. 
 
Ak sa poškodí vonkajší pružný kábel alebo šnúra tohto svietidla, smie ju vymeniť len výrobca alebo 
servisný zástupca výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možným rizikám. 

 

 
 
 
1) LUPA: 3D alebo 5D 
2) OCHRANNÝ KRYT LUPY 
3) TLAČÍTKO ON/OFF 
4) ZÁSTRČKA ADAPTÉRA 
5) KOVOVÁ SORKA 


