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Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és 
hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használa-
tával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. 
Ha tovább ajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Fontos biztonsági útmutatások:
1. Soha ne nézzen bele az UV lámpába. Látáskárosodást okozhat.
2. Használat után kapcsolja ki a terméket és tartsa biztonságos távolságban gyerekektől és más családtagoktól.
3. A termék nem kerülheti kapcsolatba vízzel, nedvességgel.
4. Ne használja a terméket nedves környezetben.
5. A termék nem kerülhet kapcsolatba hőforrásokkal, nedvességgel. Tartsa gyermekektől távol.
6. Ne fedje le semmivel a terméket használat közben.
7. Ne hagyja a terméket a fürdőszobában.
8. Ne helyezze a terméket kád, mosdó stb. közelébe, ahová beleeshet és rövidzárlatot okozhat.
9. Az UV izzókat legalább hathavonta cserélje ki (függ a használat gyakoriságától is).
10. Védje a kábelt hőforrásoktól, mindennemű hőhatástól.
11. Tároláskor ne csavarja a kábelt a termék köré, meghibásodást okozhat.
12.  Ne használja tovább a terméket, ha a kábel megsérült. A szükséges javíttatásért forduljon szakszervizhez.

Funkció - felhasználási cél
Az UV lámpa zselés körömlakk gyors szárítására szolgál.

Műszaki jellemzők
Tömege:    1,373 kg
Mérete:    28x24x12 cm
Teljesítmény:  36 W / 4 x UV izzó 9 W
UV hullámhossz:   365 nm
Feszültség:  220V, 50Hz
Időzítő:    120 másodperc
Az UV lámpa hatékonyságának megőrzése érdekében cserélje ki rendszeresen az izzókat.
Soha ne nézzen bele az UV lámpába. Látáskárosodást okozhat.

Termékhasználat
A termék használható kéz- és lábkörmökre egyaránt.
1.  Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz, állítsa a I/O/II kapcsolót I vagy II fokozatra attól függően, hogy időzí-

tővel vagy anélkül szeretné használni.
2.  I fokozaton az UV lámpa addig világít, amíg a kapcsolót át nem állítja O fokozatra. II fokozat választásakor az UV 

lámpát indítsa el a TIMER gombbal. A lámpa 2 perc után automatikusan kikapcsol.
3.  Helyezze kezét vagy lábát a készülék belső terébe és állítsa a kapcsolót a készülék tetején a kívánt fokozatra (lásd 2. 

pont). A II fokozat választásakor nyomja meg a TIMER gombot. A lámpa világítani kezd. Az időtartam letelte után a 
készülék automatikusan kikapcsol, vagy kikapcsolhatja (I fokozat esetén) a kapcsoló O fokozatra állításával.

UV izzók cseréje
- állítsa fejjel lefelé fordítva a készüléket egyenes felületre
- húzza le a tükrös alsó részt, hogy hozzáférjen az izzókhoz
- maga felé húzva vegye ki az UV izzót és helyezzen be újat
- illessze vissza a tükrös részt a helyére 

UV körömszárító lámpa
Használati útmutató 
Modell: B08-NA013
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Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdasá-
gos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környe-

zetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a hely-
telen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen 
vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben min-
dig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenne-
mű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 

fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során 
fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az 
esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


