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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  UV LED LAMP  

Beschrijving: 
De UV led lamp wordt gebruikt voor het uitharden van UV-producten. Dankzij de werking op batterijen, kan 
hij draadloos en flexibel gebruikt worden. Door de instelbare magneetvoet kan hij ook gebruikt worden bij 
verticale oppervlakken gebruikt worden. Bestaat in een standaard versie , een XL versie en als een 
handlamp.

Toepassing: 
Wordt toegepast voor het drogen van UV-producten. 

Gegevens bij levering: 
Watt  
Oplaadtijd 
Bedrijfstijd 
Oplaadkabel  
Batterij  
Bedrijfstemperatuur 
Certificatie 

Technische gegevens: 
Verbruik 
Shore  

12 watt (handlamp 5 watt)
4 - 7 u  
2 - 4 u (handlamp 4,5 u)
EU aansluitingen
3,7 V 5,2Ah Li-Ion, XL: 11,1 V 5,2 Li-Ion, smart 3,7 V 2.6 Ah Li-Ion
-10 - +40 °C
IP65 I IK07

niet van toepassing 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Plaats de magneet nooit rechtstreeks op de carrosserie om beschadiging van het lakoppervlak te 
voorkomen. De standaardlamp kan gebruikt worden voor oppervlakken van 50 cm, de XL versie kan tot 70 cm  
groote gaan. De handlamp is gemaakt om oppervlakken tot 10 cm diameter te behandelen. 

Veiligheid: 
Het gebruik van de UV led lamp is alleen toegestaan met gebruik van een UV-bril !
Kijk niet rechtstreeks in de lamp ! 
Gebruik de lamp niet in de buurt van open vuur. 
Schakel de lamp uit als het apparaat niet in gebruik is. 
Bescherm de oplaadkabel tegen olie, hitte en scherpe voorwerpen.
Oude apparaten dienen apart ingeleverd te worden bij een speciale afvalinzamelpunt. 


	: :  UV LED LAMP XL



