
produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego 
urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i 
uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być 
zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe 
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. 
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w 
odpowiednich przepisach lokalnych.

 

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, 
którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia 
się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub 
ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie 
postępowania.

Dystrybutor: Cosmetics Zone
  ul. Maratońska 76

94-007 Łódź
tel. 664-542-384
kontakt@cosmeticszone.pl

Data sprzedaży     …………………..

LAMPA LED 12W
INSTRUKCJA OBSŁUGI



LAMPA LED 12W
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przygotowanie do użycia
Ostrożnie wyjmij lampę z opakowania.

2. Obsługa lampy LED
Aby włączyć lampę przełącz przycisk zasilania na I  (znajdujący się z tyłu lampy).
Następnie należy ustawić czas utwardzania na 30s, 60s lub 90s przyciskiem SET 
znajdującym się u góry lampy. Wybrana przez nas opcja, będzie oznaczona na 
czerwono (górny panel lampy).

Po ustawieniu timer’a, akceptujemy zmiany przyciskiem START (znajdującym się na 
górnym panelu lampy).

Lampa uruchamia się automatycznie po włożeniu dłoni do środka.
 
Włóż dłoń do wnętrza lampy i trzymaj ją w środku dopóki zegar sam nie wyłączy 
urządzenia LED.

W tym czasie dokonuje się proces utwardzania i osuszania paznokci
 
Po upływie 30, 60 lub 90 sekund lampa sama się wyłączy
 
Aby manualnie wyłączyć lampę przełącz przycisk główny na „0” (znajdujący się z tyłu 
lampy).
 
Po zakończeniu utwardzania przełącz przycisk główny na „0” OFF (znajdujący się z tyłu
lampy).

3. Specyfikacja
Zasilanie: 220 – 240 V
Moc: 12 W
Temperatura pracy: -15C ~ 50C
Ustawienia wyłącznika czasowego: 30s, 60s, 90s.
Wymiary: 220mm x 240mm x 80mm
Gwarancja: 12 miesięcy

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 na górze 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 naszego serwisu. 
Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców
 
Jeżeli przewód sieciowy lub lampa zostanie uszkodzona, musi zostać naprawiona przez
odpowiednio wykwalifikowanych fachowców!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich 
dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. 
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń 
elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku 
podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu
zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach 


