
PROFESJONALNA LAMPA LED UV
MODEL: UV6

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Lampa  UV  ze  sterowaniem  elektronicznym,  utwardzającą  żele  do  paznokci.  Lampa  doskonale  sprawdza  się  w
samodzielnym  robieniu  paznokci  akrylowych  i  żeli,  a  ponadto  doskonale  utwardza  i  zapobiega  łamaniu  się  płytkom
paznokci. 

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 
• Profesjonalna lampa UV LED 12 W wyposażona w 60 wysokowydajnych świetlówek LED o żywotności 50 000h. 

Nie będziesz musiał wymieniać świetlówek tak jak to się dzieje w zwykłych lampach UV.
• Doskonała do utwardzania żeli LED oraz lakierów hybrydowych LED.
• Umożliwia utwardzanie paznokci rąk i stóp.
• Wbudowany TIMER - 4 czasy utwardzania: 30 sek., 60 sek., 90 sek oraz 30minut.
• Specjalnie zaprojektowany odblask wzmacnia działanie promieni UV.
• Posiada wygodne sterowanie za pomocą przycisków.
• Zasilanie za pomocą zasilacza 12V 1A (w zestawie). 
• Elegancka i nowoczesna obudowa. 

Specyfikacja:

• Moc: 12W.
• Napięcie zasilające sieciowe: 100-120, 220-240 V.
• Ilość diód: 60 sztuk.
• Timer: 30/60/90sec/30 min.
• Wymiary: 193 x 196 x 100 mm.
• Długość kabla: 1,5 m.
• Kolor: Biały.

W zestawie:

• Lampa UV
• DC Adapter

2. Opis działania

• Podłącz Lampę do gniazda zasilania.
• By włączyć Lampę należy wybrać Tryb pracy: 30/60/90sec/30 min – urządzenie zacznie działać automatycznie 

po wciśnięciu danego przycisku (Włączenie Lampy potwierdzone będzie sygnałem dźwiękowym, wybrany Tryb 
pracy podświetlony będzie na czerwono). 

• Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie Trybu Pracy odpowiednio: 30/60/90sec/30 min.
• By wyłączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk aktualnie działającego Trybu pracy (Podświetlony na czerwono)

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki - Pamiętaj aby wyłączyć lampę z prądu przed każdym 

czyszczeniem!
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
• Zwróć uwagę aby napięcie lampy było zgodne z napięciem w gniazdku do którego ją podłączasz.
• Nie wyciągaj wtyczki z kontaktu kiedy lampa jest włączona.
• Nie wkładaj do środka lampy żadnych  przedmiotów, w przeciwnym razie lampa przestanie działać  prawidłowo
• Pamiętaj aby wyłączać lampę z prądu kiedy nie jest używana
• Nadmierne używanie może powodować uszkodzenia wzroku i skóry m.in. starzenie skóry, poparzenia 

słoneczne, raka skóry, uszkodzenia siatkówki oka. Podczas zabiegów noś okulary ochronne oraz minimalizuj 
kontakt skóry ze światłem.

• Używaj odpowiednich lakierów LED do paznokci.
• Produkt nie jest zalecany dla: osób z poparzeniami słonecznymi, dzieci, kobiety w ciąży, osób z chorobami skóry.
• 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.
• Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia. 
• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
• Nie wrzucaj urządzenia do wody!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych 
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

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

http://www.aptel.pl/

