
Návod k použití LED UV lampy na nehty 42 LED 150W 

 
 

  
 
 

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití! 
 
1. Bezpečnost provozu: 

Přesvědčte se, zda přívodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku 
přístroje. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na 
přístroji. 

Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob 
obsahujících vodu. 

Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. 

Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny. 

Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte 
přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis. 

Po každém použití nebo před údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za 
přívodní kabel. 

Uchovávejte přístroj z dosahu dětí. 

Veškeré opravy provádí pouze autorizovaný servis. 

Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a 
nesprávným způsobem použití. 

Přístroj byl vyroben pro domácí použití. 

Nedívejte se přímo do přístroje pokud je zapnutý, může dojít k poškození zraku. 
 
 
Upozornění: Výrobek je vybaven přívodním kabelem, který v případě poškození smí 
vyměnit pouze autorizovaný servis. 
 
 



2. Obsluha přístroje: 

Lampa je určena pro rychlejší vytvrzování hybridních a gelových laků na nehty. 
 
Ovládání: 
 
10s – tlačítko spustí na 10 sekund. 
30s – tlačítko spustí na 30 sekund. 
60s – tlačítko spustí na 60 sekund. 

z lampy automaticky se vypne. 

5) Po ukončení odpojte přístroj ze sítě. 
 
 
3. Údržba: 
 
Upozornění ! Neponořujte přístroj do vody! 
 

Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen ze sítě. 

Povrch přístroje opatrně otřete vlhkým hadříkem. 
 
4. Technické parametry: 
 
42 led UV diod (365-405nm), 
Příkon 150W, 
Napětí: 100-240V 50/60Hz (24V) 
Rozměry 235x223x102 mm 

 výrobek odpovídá evropským normám 

 výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace) 

 přístroj nepotřebuje zemnění 

 nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše 

Duble power – tlačítko spustí delší dobu a spustí speciální režim na pomalé vytvrzování viz popis.
1) Přístroj připojte do sítě.
2) Po stisknutí příslušného tlačítka se spustí lampa na požadovanou dobu.
3) Pokud použijete tlačítko duble power nastaví se čas 99s a pokud vyndáte ruku

4) Vložte ruku do středu lampy.




