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Οδηγίερ σπήζεωρ ζςζκεςήρ πολςμεπιζμού 
 

Λειηοςπγία 
Η ρεηξνιαβή LED βαζίδεηαη ζηελ αθηηλνβνιία πξνθεηκέλνπ λα πνιπκεξίδνληαη νη ζύλζεηεο ξεηίλεο ηαρέσο. Η ιπρλία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πνιπκεξηζκό ησλ ζύλζεησλ 

ξεηηλώλ ζε πεξίπησζε αηζζεηηθώλ απνθαηαζηάζεσλ. 

 
 

Δομή 
Η ζπζθεπή απνηειείηαη από ηελ νπηηθή ίλα θαη ηελ ρεηξνιαβή LED θαη από ηελ θπξίσο ζπζθεπή. 

 
 

Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

Πεγή ελέξγεηαο κπαηαξία ιηζίνπ επαλαθνξηηδόκελε 
Μνληέιν κπαηαξίαο CMICR18650F 

Υσξεηηθόηεηα θαη ηζρύο κπαηαξίαο 3,7V ~ 2200mAh 
Ιζρύο θνξηηζηή ~ 100-240V 50Hz/60Hz 

Αζθάιεηα θνξηηζηή 1A~250V 

Πεγή θσηόο ππεξηώδεο θσο κε κήθνο θύκαηνο 420-480nm 
 

 
 

Σςνθήκερ επγαζίαρ 
1) Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : 5°C ~ 40°C 

2) ρεηηθή πγξαζία : ≤ 80% 

Γηαζηάζεηο 265x195x130mm 
Καζαξό βάξνο 145 gr 

Καηαλάισζε ελέξγεηαο ≤ 8W 
Σξόπνο πξνζηαζίαο από ειεθηξνπιεμία: Σάμε 1 

Βαζκόο πξνζηαζίαο από ειεθηξνπιεμία: Δμνπιηζκόο ηύπνπ Β 

Βαζκόο πξνζηαζίαο από ηελ βιαβεξή είζνδν λεξνύ: πλήζεο εμνπιηζκόο (ΙΡx0) 
Βαζκόο αζθάιεηαο ηεο κεραλήο θαηά ηελ παξνπζία εύθιεθηνπ αλαηζζεηηθνύ κίγκαηνο κε αέξα ή κε νμπγόλν ή κε πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ: ε ζπζθεπή δελ είλαη 

θαηάιιειε γηα ρξήζε θαηά ηελ παξνπζία εύθιεθηνπ αλαηζζεηηθνύ κίγκαηνο κε αέξα ή κε νμπγόλν ή κε πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ. 
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Χπήζη 

1) Αθαηξέζηε ην θόθθηλν πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ηελ νπηηθή ίλα θαη ηνπνζεηείζηε ηνλ καθξύηεξν εθαπηήξα ζηελ νπή ηεο ιπρλίαο ζσζηά (ηνπνζέηεζε        
πεξηζηξνθηθά ζηελ νπή θαη όρη ηπραία) 

2) Σνπνζεηείζηε ην θάιπκκα ηεο ιπρλίαο ζηελ νπηηθή ίλα 
3) Παηήζηε ην θνπκπί ρξόλνπ γηα λα επηιέμεηε ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο: ππάξρνπλ 5 επηινγέο (5, 10, 20, 30, 40 δεπηεξόιεπηα) 

4) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζηνρεύεηε ζηελ ζσζηή πεξηνρή, παηάηε ην θνπκπί ΟΝ/OFF θαη αθνύγεηαη ήρνο από ηελ ρεηξνιαβή. Σελ ίδηα ζηηγκή εμέξρεηαη 

αζζελέο ηώδεο θσο. Σξία δεπηεξόιεπηα κεηά ην θσο ηζρπξνπνηείηαη θαη ζηελ ςεθηαθή νζόλε εκθαλίδεηαη αλάπνδε κέηξεζε σο ην 0 
5) Δάλ ε νπηηθή ίλα θέξεη ππνιείκκαηα ξεηίλεο, παξαθαιείζηε λα ηελ θαζαξίζεηε γηαηί κπνξεί λα επεξεαζηεί ε έληαζε πνιπκεξηζκνύ 

6) Σν βάζνο πνιπκεξηζκνύ γηα 10 δεπηεξόιεπηα είλαη 3mm 
7) Η νπηηθή ίλα κπνξεί λα απνζπλδεζεί θαη λα απνζηεηξσζεί ζε ζεξκνθξαζία 135°C θαη πίεζε 0,22 Mpa 

8) Αλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία αλαβνζβήλεη ε έλδεημε ρσξεηηθόηεηαο ηεο κπαηαξίαο ε ζπζθεπή ζέιεη θόξηηζε 
 

 

Οδηγίερ θόπηιζηρ 
1) Φόξηηζε από ηελ ζπζθεπή απόμεζεο UDS-M: παηήζηε ην θνπκπί θόξηηζεο θαη ε έλδεημε αλάβεη. Δηζάγεηε ηελ LED-B ζηελ νπή θόξηηζεο θαη ε έλδεημε γίλεηαη 

ηζρπξόηεξε πνπ ζεκαίλεη όηη ε θόξηηζε είλαη ελεξγή. Όηαλ ε έλδεημε αλαβνζβήλεη ζεκαίλεη όηη ε θόξηηζε έρεη νινθιεξσζεί 
2) Φόξηηζε από ηελ βάζε: ηνπνζεηείζηε ηνλ θνξηηζηή ζηελ βάζε θαη ζην ξεύκα. Σνπνζεηείζηε ηελ LED-B ζηελ βάζε θαη ε έλδεημε αλάβεη. Όηαλ ε έλδεημε αλαβνζβήλεη  

ζεκαίλεη όηη ε θόξηηζε έρεη νινθιεξσζεί 

3) Η κπαηαξία δελ έρεη κλήκε. Μπνξεί λα θνξηηζηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή 
4) Η πξώηε θόξηηζε πξέπεη λα δηαξθέζεη 10 ώξεο γηα λα έρεηε επαξθή ηζρύ πξνο ρξήζε. ηηο επόκελεο θνξηίζεηο 4 κε 6 ώξεο αξθνύλ. 

 
 

Πποθςλάξειρ 
1) Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ε ιπρλία ζσζηά ζην ζηόκα γηα ηνλ πιήξε πνιπκεξηζκό ηεο ξεηίλεο 

2) ε αζζελείο κε βηνινγηθέο απνθξίζεηο, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ιπρλία 

3) Σν θσο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα κάηηα 
4) πλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ απζεληηθνύ θνξηηζηή θαη βάζεο δηόηη δηαθνξεηηθά κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ε κπαηαξία ή ην θύθισκα 

5) Απαγνξεύεηαη λα αθνπκπάηε ηε αηρκή θόξηηζεο ηεο βάζεο, ε ηηο επαθέο ηεο LED-B κε κέηαιιν ή άιια ζηνηρεία γηα λα κελ θαηαζηξαθεί ην θύθισκα 
 

 

 
 

Σςνηήπηζη 
1)  Μόλν ε νπηηθή ίλα απνζηεηξώλεηαη ππό πίεζε θαη ζεξκνθξαζία. Δάλ θαζαξίδεηε θαη απνιπκαίλεηε ηα δηάθνξα κέξε ρξεζηκνπνηείζηε λεξό ή απνιπκαληηθά δηαιύκαηα 

ρσξίο λα βπζίδεηε ηελ ζπζθεπή πνπζελά 

2)  Μεηά ην πέξαο ηεο  ιεηηνπξγίαο,  δηαθόςηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο θαη θαζαξίζηε ηελ νπηηθή ίλα γηαηί κπνξεί λα επεξεαζηεί ε έληαζε πνιπκεξηζκνύ θαη ε δηάξθεηα 
δσήο ηεο 
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Επίλςζη πποβλημάηων – Ππόβλημα - Πιθανέρ αιηίερ - Λύζειρ 
Η ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζπλερώο θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο ζεξκόηεηαο  

ηακαηήζηε ηελ ιεηηνπξγία γηα αξθεηή ώξα 

Η ιπρλία πνιπκεξηζκνύ δελ ιεηηνπξγεί  
Η ζπζθεπή έρεη θαηαζηξαθεί  

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνπο ηνπηθνύο δηαλνκείο ή κε ηελ εηαηξεία 
Η κπαηαξία έρεη απνθνξηηζηεί 

Φνξηίζηε ηελ ζπζθεπή 
Η νπηηθή ίλα δελ έρεη ηνπνζεηεζεί πιήξσο 

Δγθαηαζηήζηε ηελ μαλά 

Η νπηηθή ίλα έρεη ζπάζεη  
Αληηθαηαζηήζηε ηελ 

Η έληαζε πνιπκεξηζκνύ δελ είλαη αξθεηή 
Τπάξρεη ξεηίλε ζηελ επηθάλεηα ηεο νπηηθήο ίλαο  

Καζαξίζηε ηελ επηθάλεηα 

Η κπαηαξία έρεη απνθνξηηζηεί 
Φνξηίζηε ηελ ζπζθεπή 

 
Παποσή ςπηπεζιών 

1) Παξέρνπκε έλα ρξόλν εγγύεζε από ηελ εκέξα πνπ ζα γίλεη ε αγνξά. 
2) Η επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα γίλεηαη από επαγγεικαηία ηερληθό. Γελ θέξεη ε εηαηξεία επζύλε γηα κε επηδηνξζώζηκεο βιάβεο πνπ πξνθαινύληαη από κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνύο. 

 
Φύλαξη και μεηαθοπά 

1) Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε πξνζνρή θαη απαιά, λα κελ βξίζθεηαη ζηελ δόλεζε θαη λα απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηζκέλν, δξνζεξό θαη μεξό κέξνο. 
2) Μελ βάδεηε ηελ ζπζθεπή θνληά ζε πξάγκαηα πνπ είλαη εύθιεθηα, δειεηεξηώδε, θαπζηηθά ή κπνξεί λα αλαηηλαρζνύλ. 

3) Απηή ε ζπζθεπή πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξνο όπνπ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη θάησ από 80%, θαη ζεξκνθξαζία από -10°C + 50°C. 

4) Τπεξβνιηθέο ζπγθξνύζεηο θαη αλαηαξάμεηο απαγνξεύνληαη θαηά ηελ κεηαθνξά. 
5) Μελ ηελ ηνπνζεηείηε θνληά ζε επηθίλδπλα πξάγκαηα θαηά ηελ κεηαθνξά. 

6) Απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην, ην βξέμηκν από βξνρή θαη ρηόλη θαηά ηελ κεηαθνξά. 
 

 

 
 

Η εηαιπεία θέπει ηο δικαίωμα να αλλάξει ηο ζσεδιαζμό ηος εξοπλιζμού, ηην ηεσνική 
λειηοςπγίαρ, ηο εγσειπίδιο σπήζηρ και ηα πεπιεσόμενα ηηρ ζςζκεςαζίαρ οποιαδήποηε ζηιγμή 

σωπίρ πποηγούμενη πποειδοποίηζη. Εάν παπαηηπήζεηε διαθοπέρ ηηρ ζςζκεςήρ με ηο πποζσέδιο θεωπήζηε ωρ ζωζηή ηην ζςζκεςή. 


