
LAMPA UV
MODEL: UV3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. 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.
• Sprawdź bezpiecznik wkręcony w tylną ściankę urządzenia.

2. Obsługa lampy UV
• Aby włączyć lampę, przełącz przycisk zasilania na „I” (znajdujący się z tyłu 

lampy )
• Wybierz czas utwardzania 120sec / TIMER OFF(czas ciągły)
• Lampę uruchom przyciskiem „TIME START”
• Włóż dłoń do wnętrza lampy i trzymaj ją w środku dopóki zegar sam się nie 

wyłączy.
W tym czasie dokonuje się proces utwardzania i osuszania paznokci

• Po upływie 120 sekund lampa sama się wyłączy
• Aby manualnie wyłączyć lampę przełącz przycisk na „0”
• Po zakończeniu utwardzania przełącz przycisk zasilania na „0”

3. Specyfikacja
• Zasilanie: 220 – 240 V
• Moc: 36 W (żarówki 4x9W)
• Zabezpieczenia: WTA 10A
• Temperatura pracy: -15C ~ 50C
• Ustawienia wyłącznika czasowego : 120s/ciągły
• Wymiary: 220mm x 240mm x 105mm

4. 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
• Nie wkładaj do środka lampy żadnych  przedmiotów, w przeciwnym razie 

lampa przestanie działać  prawidłowo
• Do czyszczenia lampy używaj wilgotnej szmatki - Pamiętaj aby wyłączyć 

lampę z prądu przed każdym myciem!
• Pamiętaj aby wyłączać lampę z prądu kiedy nie jest używana
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać 

lampy. Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy 
profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców

• Jeżeli przewód sieciowy lub lampa zostanie uszkodzona, musi zostać 
naprawiona przez odpowiednio wykwalifikowanych fachowców

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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