
LAMPA LED CCFL UV DIAMOND 36W 
Instrukcja obsługi 

 
Dziękujemy za zakup naszego produktu Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed 
rozpoczęciem użytkowania lampy. 
 
Zawartośd opakowania: 
- kabel zasilania 
- lampa UV 
- instrukcja obsługi 
 
Używanie Lampy UV: 

1. Podłącz kabel zasilania do gniazda z tyłu lampy, a następnie wepnij drugi jego koniec do 
gniazdka elektrycznego. 

2. Ustaw czas działania lampy. Zacznie ona pracowad i wyłączy się po upłynięciu ustawionego 
czasu. Jeżeli chcesz kontynuowad 

3. Do suszenia paznokci u stóp należy wyjąc z lampy dolny panel. Aby to zrobid, wystarczy 
powyciągad zatrzaski znajdujące się przy stopkach (w razie trudności, można je podważyd 
płaskim śrubokrętem). Po wszystkim, należy ponownie przymocowad panel dolny do lampy. 
 

 
 
 

Uwaga 1: Przy ustawieniu timera na 60 sekund lampa może powtórzyd czynnośd 6 lub 8 - krotnie bądź 
działad ~8 minut bez przerwy. Po 6-8 sesjach 60 sekundowych lub ciągłym 8-minutowym działaniu 
lampa zaczyna mrugad sygnalizując tym przegrzanie. Lampę należy wyłączyd na min. 15 minut. Po 15 
minutach lampę można uruchomid ponownie.  
Jest to zabezpieczenie chroniące lampę przed przegrzaniem i nie powinno byd traktowane jako usterka. 
Uwaga 2: Przed rozpoczęciem korzystania z lampy należy usunąd warstwę folii ochronnej z odbijającej 
światło powierzchni panelu dolnego.  
 
Dane techniczne:  
- moc: 36W (12W CCFL + 24W LED)  
- timer: 10, 30, 60 sekund 
- wymiary: 17,5 x 15,5 x 8,1 cm 
- zasilanie: 100~240V, 50/60 HZ 
 
Wskazówka: 

1. Podczas utwardzania żelu należy trzymad palce złączone. Jeżeli palce będą znajdowały się w 
zbyt dużych odstępach od siebie, paznokcie mogą zostad nierównomiernie naświetlone. 

 
2. Żarówka lampy może nie włączyd się natychmiast. Zwykle nagrzanie zajmuje jej ok. 30 

sekund. Słabe światło nie przekłada się na brak efektywności i nie należy się nim przejmowad. 
 
Zasady bezpieczeostwa:  
Zwród 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 działad 
prawidłowo.  
Do czyszczenia lampy używaj wilgotnej szmatki  
Pamiętaj, aby wyłączyd lampę z prądu przed każdym myciem!  
Pamiętaj, aby wyłączad lampę z prądu, kiedy nie jest używana.  
W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywad lampy!  
Jeżeli przewód sieciowy lub lampa zostanie uszkodzona, musi zostad naprawiona przez odpowiednio 
wykwalifikowanych fachowców!  
Żarówki używane w lampie emanują światłem widzialnym dla oka (długośd fali sięga 370 um). Jest ono 
w 100% bezpieczne, pomimo tego jednak, nie zaleca się wpatrywad w nie przez długi okres czasu.  
Żarówki należy regularnie wymieniad. 
 
DYSTRYBUCJA: KIK SP. Z O.O. SP. K. ul Hetmaoska 10, 15-727 Białystok;  
NIP: 5423089180, email: hurt@kontext.pl 


