
LAMPA UV CYFROWA
MODEL: UV1C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości lampa UV do utwardzania żeli do paznokci Lampa doskonale 
sprawdza się w samodzielnym robieniu paznokci akrylowych i żeli ponadto doskonale 
utwardza i zapobiega łamaniu się płytkom paznokci. Wyposażona jest w wiatrak 
przyśpieszający suszenie paznokci, czujnik włożenia ręki do środka i elektroniczne 
sterowanie z panelem LCD.

2. Przygotowanie do użycia
• Ostrożnie wyjmij lampę z opakowania i wyjmij żarówki UV ze środka lampy
• Usuń folię zabezpieczającą z tacki lampy
• Zamontuj 4 żarówki UV delikatnie wsuwając je w gniazda we wnętrzu lampy

3. Obsługa lampy UV
• Upewnij się że przełącznik na tylnej ściance lampy jest w pozycji O
• Podłącz lampę UV do prądu 
• Aby włączyć lampę w trybie suszarka+lampa przestaw przełącznik w pozycję 

II, a następnie włóż rękę do środka lampy. Lampa rozpocznie działanie 
automatycznie. Po wyjęciu ręki ze środka lampa wyłączy się automatycznie

• Aby ustawić czas utwardzania, przełącz przełącznik w pozycję I – zaświeci się 

ekran LCD
• W tym trybie w każdej chwili możesz włączyć suszenie naciskając 

przycisk z symbolem wiatraczka
• Za pomocą przycisków +/- wybierz czas działania lampy (w sekundach)
• Włóż dłoń do wnętrza lampy
• Uruchom urządzenie naciskając przycisk z symbolem lampki
• Po upływie określonego czasu lampa automatycznie się wyłączy
• Aby manualnie wyłączyć lampę przełącz przycisk na „0”
• Po zakończeniu utwardzania przełącz przycisk zasilania na „0”

4. Specyfikacja
• Napięcie zasilające: 100-120V, 220-240V 
• Moc: 36 W (żarówki 4x9W)
• Temperatura pracy: -15C ~ 50C
• Ustawienia wyłącznika czasowego : 5-360sec (krok co 5 sec) 
• Wymiary: 270 x 220 x 150mm 

5. Uwagi i środki ostrożności
• Zwróć uwagę aby napięcie lampy było zgodne z napięciem w gniazdku do 

którego ją podłączasz
• Nie wyciągaj wtyczki z kontaktu kiedy lampa jest włączona. Najpierw wyłącz ją 

przyciskiem dostępnym z tyłu obudowy
• Do czyszczenia lampy używaj wilgotnej szmatki - Pamiętaj aby wyłączyć 

lampę z prądu przed każdym myciem!
• Nie wpatruj się w promieniowanie UV, zawsze w miarę możliwości używaj 

wbudowanej osłonki chroniącej przed promieniowaniem UV
• Pamiętaj aby wyłączać lampę z prądu kiedy nie jest używana
• Jeżeli przewód sieciowy lub lampa zostanie uszkodzona, musi zostać 

naprawiona przez odpowiednio wykwalifikowanych fachowców


