
Szanowny kliencie, 
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo w pełni 
zadowoleni z użytkowania tego urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje pomocne 
w trakcie użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w 
dowolnym momencie. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami 
dotyczącymi konserwacji i sposobu użycia produktu. 

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
1. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na pracującą lampę UV. Istnieje ryzyko poważnego 

uszkodzenia wzroku. 
2. Po użyciu należy wyłączyć lampę UV oraz przechowywać z dala od dzieci i innych członków 

rodziny. 
3. Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą.
4. Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach wilgotnych. 
5. Należy unikać kontaktu z ogniem, wilgocią, należy trzymać go z dala od najmłodszych.
6. Nie przykrywać produktu podczas pracy. 
7. Nie powinno się pozostawiać urządzenia w łazience. 
8. Nie można umieszczać produktu w pobliżu wody, może to spowodować zwarcie.
9. Lampę UV należy wymieniać co 6 miesięcy (w zależności od intensywności używania). 
10. Kabel zasilający powinien znajdować się z dala od źródeł ciepła.
11. Podczas przechowywania nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia gdyż 

grozi to jego uszkodzeniem. 
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie wolno używać produktu. Należy skontaktować 

się z serwisem w celu naprawy. 

Funkcje - zastosowanie lampy UV
Lampę UV stosuje się do szybkiego utwardzania żelu na paznokciach.

Dane techniczne:
Waga: 1,373 kg
Wymiary: 280x240x120 mm
Pobór mocy: 36 W / 4 x 9 W lampy UV
Długość fali UV: 365 nm
Napięcie: 220V, 50Hz
Minutnik: 120 sekund
Aby utrzymać skuteczność lamp UV należy je regularnie wymieniać.
Promieniowanie UV może uszkodzić wzrok, nie należy patrzeć bezpośrednio na lampę przez 
dłuższy czas. 

Zastosowanie 
Lampa nadaje się do stosowania na palcach rąk i nóg. 
1. Podłącz urządzenie do gniazdka, ustaw przełącznik I /O/II w pozycji I lub II w zależności od 

trybu, którego chcesz używać. 
2. W pozycji I lampy UV będą działać nieprzerwanie do czasu naciśnięcia przełącznika z 

powrotem do pozycji O. Ustawienie przełącznika w pozycji II włącza lampę UV na określony 
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czas (aktywacja przyciskiem TIMER). Lampy będą świecić przez 2 minuty, a następnie 
wyłączą się automatycznie.

3.Umieść dłoń lub stopę wewnątrz urządzenia i ustaw przełącznik w żądanej pozycji (patrz 
punkt 2). Po wybraniu pozycji II należy nacisnąć przycisk TIMER. Lampy zaczną świecić, a 
następnie same wyłączą się. Wyłączenie urządzenia pracującego w trybie I następuje poprzez 
ręczne przełączenie na pozycję O.

Wymiana lampy UV
- umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni i obrócić dołem do góry
- wyjmij dolną część lustra, dostęp do lampy będzie łatwiejszy
- pociągnij do siebie i wyjmij lampę UV następnie zastąp ją nową
- zamontuj z powrotem część lusterka

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów domowych. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie 
zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając z produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie 
stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 

użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania 

nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi 
i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Zamieszczone w instrukcji ilustracje mogą 
odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu zakupionego produktu.
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