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Upozornění

D Před použitím si pečlivě přečtěte návod 

BI Dbejte na správné použití výrobku. 

iJ Nelijte tekutiny do zařízení, hrozí úraz nebo poškození. 
D Pokud tlačítko časovače nefunguje, nepoužívejte zařízení. 
m Po ukončení práce odpojte adaptér. 
GJ Nepoužívejte lampu při poškození adaptéru. 

ti Nezapínejte zařízení na více jak 600min denně. Může tím 
dojít k poškození, nebo snížení výkonu. 
m Lampa je vybavena funkcí detekce přehřátí. Automaticky 
si upravuje výkon. aby nedošlo k.přehřátí a poškQzení. 
m Nikdy �e nedívej�e delší dobu do UV světla. 

UV záření může způsobit podráždění očí a pokožky. 

Záruční list 

li Děkujeme Vám za zakoupení UV/LED lainpy. 
Záruční podmínky se řídí platnými zákony České republiky. 

fJ Záruka se nevztahuje: 
Na poruchy po jejím uplynutí 
Poškození, nebo poruchuzpůsobenou zákazníkem nevhodným 

. po�Žitím, udržbo'u nebo používáním 
 

. jiným, než dle návodu
' 

.
. 
_ 

Neodborný'zásah do .pntřebiče
Po�kozzní způsobené lidskými faktory (např. 
Nesprávnou obsluhou, nárazem, nevhodným napětím 
apod.) nebo zanedbáním péče o přístroj
poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního 
materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé

Model: 

I 
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Prodejce -----
TEL: 

Datum prodeje:----

Faktura: ----------

Adresa: A. 
Tento dokument je důležitý pro reklamaci. Řádně jej uschovejte .. 

Uživatelski manuál 

Nepoškozuje zrak 
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Obsah balení

O Lampa 
fJ DC Adaptér 
BI !Instrukce 

D 
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Návod k obsluze 
D Infra čidlo 
fJ Kontrolka napájení 

� 

BI 1 Os tlačítko časovače 
B 30s tlačítko časovače 
m 60s tlačítko časovače 
m 99s časování/režim 
postupné intenzity 

f.i připojení adaptéru 

m 
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Návod 
D Určeno pro profesionální použití. Dokonalé vytvrzení UV 
Gelů I LED Gelů 
Návod k obsluze 
D Připojte napájecí adaptér 

f.I Po zapnutí je možné nastavit .čas/režim příslušnými tlačítky 
. I . . ' [ I 

Low hHI modt ·  

8888 
Doublo_. 

BI Tlačítka časování 1 Os, 30s, 60s. Tlačítko 99s je režim.
postupné intenzity · 

· ' 

B Po dosažení zvoleného času se lampa vypne. Vypne se i 
opětovným stiskem časoXtače. '. · · 
m Lampa se automaticky spustí;po vsunutí ruky a 
připočítává čas do 120s. 

GI Přidržením časoveho tlačítka 1 q, 30 nebo 60s na 2s. uložíte 
čas do paměti. Vsunutím ruky se lampa automaticky zapne a 
odpočítává. Vysunutím ?hasne je připravena znovu odpočítávat 
uložený čas. Opětovným stiskem časovače funkci 'ukdnčíte . 

I I • 

f.i Přidržením tlačítka 99s na 2s zvýšíte výkon v tomto režimu 
na max. Opětovným krátkým stiskem vrátíte původní řežim. 

i I I m Při použití. časovače 1 Os, 30s a 60s se čas odpočítává. 

' . 

Při použití 9.9s se přičítá.
I 
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Techni'cký popis 
036 LEDs 

. . 

f.I Maximální spotřeba el. energie : 48W 
BI Vstup: DC24V/1.5A ( napájeno adaptérem) 

a Adapter: Jmenovitý vstup: 100-240Vac 50/60Hz 1 A 

        Jmenovitý výstup: DC24V/1.5A 

m Rozměry:21 Ox207x103mm 

GI Vlnová délka : 365+405nm 

Lampu pravidelně čistěte neagresivními a neabrazivními prostředky, tak 
aby byla vždy dokonale čistá. Znečištění může snižovat životnost.
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