
Návod k použití – záruční list 

LED UV LAMPA 9 Watt     –    GY-LED-018 

• Lampa s dlouhou životností

• Stiskem tlačítka aktivujete UV LED LAMPU na 30s

Technické údaje 

LED UV LAMPA 9 Watt 

Výkon 9W 

Počet  LED 3 ks 

Velikost (hl./š./v) 165 x 80 x 70 mm 

Příslušenství – napájecí adaptér 

Vstup 100-240V~50/60Hz 0,3A

Výstup +12V DC 1A

Použití ke stanovenému účelu 

Tato UV LED Lampa je určena pouze a výhradně pro potřeby gelové modeláže nehtů a aplikace IBX 
Obsah dodávky 

1. UV LED Lampa 
2. Napájecí adaptér 
Bezprostředně po vybalení vždy zkontrolujte úplnost dodávky a bezvadný stav zařízení

Návod na použití  

• Stiskem tlačítka aktivujete UV LED LAMPU na 30s 

• Vložte ruku do lampy

• Po ukončení času, se lampa vypne.

• Pro opakované použití aktivujte opětovným stiskem tlačítka

• Pro vypnutí během použití stiskněte vrchní tlačítko
Všeobecná bezpečnostní upozornění 

  K napájení lampy nepoužívejte jiný než přiložený napájecí adaptér – mohlo by dojít k jeho poškození 
     Před prvním použití výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními upozorněními!!! Při 
předávání výrobku třetí osobě předávejte současně i všechny jeho podklady! 

  Při nedovoleném použití tohoto přístroje mohou nastat nebezpečí jak pro zdraví a život, tak věcné škody. Z tohoto 
důvodu je nedovolené použití zakázáno. Při nedovoleném použití nepřebírá prodejce žádnou odpovědnost za vzniklé 
škody a žádné záruky za bezproblémovou funkčnost všech komponent.  
     Pro předcházení zakázanému použití je třeba dbát následujících pokynů: 
Tato vytvrzovací UV-lampa smí být používána pouze s napětím v síti, které je uvedeno na štítku. K čištění nesmí být 
používány žádné hořlavé a agresivní chemikálie (kyseliny atd.). Před čištěním přístroj odpojit od sítě. Pokud dojde při 
transportu k poškození, přístroj nezapojujte do sítě. Za provozu se nedívat do světla bez ochranných UV-brýlí. Přístroj 
smí být používán pouze ve vnitřních prostorách a v suchu. 

  Zjistíte-li, že je výrobek poškozen, nepoužívejte ho!  
     Přístroj ani jeho obalové materiály se nesmí dostat do rukou dětí! Hrozí nebezpečí udušení nebo úraz elektrickým 
proudem. Děti nebezpečí často podceňují. 
Odstranění do odpadu 

  Obal se skládá z materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů 
  O možnostech likvidace nepotřebného výrobku se můžete informovat u správy Vaší obce nebo města. 
  V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, nýbrž jej předejte 

k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města a obce. 
Záruka 

     Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte 
možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. 
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