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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PROFESSZIONÁLIS 
 

UV LÁMPÁHOZ 
 
 

MODELL: NL-36 
 
 
 

Köszönjük, hogy a Pearl Nails NL-36 terméket választotta! 
 

A készülék ultraviola fényt használ az UV köröm zselék gyors és hatékony köttetésére, és biztosítja az 

egyenletes kötést. A legjobb eredmény érdekében olvassa el az alábbi használati útmutatót. 

 
Figyelmesen vegye ki a terméket a dobozból, mely a következőket tartalmazza: 

- ‘NL-36’ UV lámpa kihúzható alsó tálcával 

- 4 db UV cső különálló dobozokban 

- Műanyag ujjszétválasztó lap 

 

 ÜZEMBEHELYEZÉS 

Az UV csövek behelyezése: 

1. Fordítsa a lámpát a feje tetejére, majd távolítsa el az alsó tálcát. 

2. Finoman nyomja az UV csöveket a foglalatokba. A megfelelő pozíciót egy kattanás jelzi. 

3. Tolja vissza az alsó tálcát a berendezésbe. 

 

 HASZNÁLAT 

1. Helyezze a lámpát vízszintes felületre, csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, majd kapcsolja be 

a készülék hátulján található főkapcsolóval. 

2. A főkapcslót megfelelő irányba billentve választhatja ki a kívánt időzítő-módot: 

- jobbra billentve  (|): 120 sec – 120 másodperc 

- balra billentve  (||): Endless ( ) – végtelenített 

3. Végtelenített funkció esetén a kapcsoló átbillentésével a lámpa azonnal bekapcsol. 

Lekapcsoláshoz billentse a főkapcsolót középső (0) állásba. 

4. Ha a 120 mp-es időzítő funkciót választotta, a lámpa a START gomb lenyomásával indítható. Az idő 

leteltével a lámpa automatikusan lekapcsol. A START gomb ismételt megnyomásával a lámpa bármikor 

kikapcsolható az időzítő lejárta előtt is. Annak újbóli megnyomásával az időzítés újraindul. 

 

 TISZTÍTÁS 

FIGYELMEZTETÉS! TISZTÍTÁS ELŐTT A KÉSZÜLÉKET MINDIG HÚZZA KI AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL! 

A készülék nem igényel különleges karbantartást. Tisztításhoz használjon langyon szappanos vizet és 

puha törlőkendőt. Ne használjon fújható tisztítószereket és nagy mennyiségű folyadékot. A kihúzható 

alsó tálca és az ujjszétválasztó lap (a készülékből kivéve) max. 60 °C-os szappanos vízben kézzel mosható. 

mailto:info@pearlnails.hu
http://www.pearlnails.hu/
http://www.szepsegdepo.hu/


Forgalmazza: Color B.K. 2001 Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 37/A. 06 24 441 531 
info@pearlnails.hu www.pearlnails.hu www.szepsegdepo.hu 

 

 AZ UV CSÖVEK CSERÉJE 

Minden lámpa 4 db, egyenként 9W-os, 365nm-es UV csővel üzemel. 

SOHA NE HASZNÁLJON EGYMÁSTÓL ELTÉRŐ TERLJESÍTMÉNYŰ VAGY MÉRETŰ UV CSÖVEKET A KÉSZÜLÉKBEN, MERT AZ 

KÁRT OKOZHAT A KÉSZÜLÉKBEN, ÉS A GARANCIA ELVESZTÉSÉVEL JÁR! A LÁMPA TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYÉNEK 

MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN A 4 DB UV CSÖVET MINDIG EGYÜTT CSERÉLJE! 

 
FIGYELEM! A CSÖVEK CSERÉJE ELŐTT KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET A FŐKAPCSOLÓVAL, MAJD HÚZZA KI AZ 

ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. VÁRJON NÉHÁNY PERCIG, AMÍG AZ UV CSÖVEK TELJESEN LEHŰLNEK. SOHA NE 

ÉRJEN A CSÖVEKHEZ KÖZVETLENÜL KIKAPCSOLÁS UTÁN! 

 Fordítsa a lámpát a feje tetejére, majd távolítsa el az alsó tálcát. 

 Óvatosan, de határozott mozdulattal húzza ki a régi csöveket a foglalatokból. 

 Finoman nyomja be az új csöveket a foglalatokba. A megfelelő pozíciót egy kattanás jelzi. 

 Fordítsa a lámpát a talpára, és helyezze vissza az alsó tálcát. 

 

 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

FIGYELEM! 

 A készüléket mindig lapos, stabil felületen, víztől és nedvességtől távol tartva használja. 

 Ha a készülék vízbe esne, vagy nagyobb mennyiségű folyadék éri: NE ÉRINTSE meg, és azonnal húzza 

ki az elektromos hálózatból! 

 Ne használja folyadékok, gázok közelében vagy nagy koncentrációjú oxigénes közegben. 

 Soha ne próbálja szétszedni vagy javítani a készüléket! Lépjen kapcsolatba a kijelölt szervizzel a 

gyors, tökéletes és kielégítő javítás érdekében. 

 Ha a készüléket nem használja, mindig áramtalanítsa a főkapcsolóval, majd húzza ki az 

elektromos hálózatból. 

 24 órán belül ne tegye ki ugyanazt a bőrfelületet UV sugárzásnak 20 percnél hosszabb ideig. 

 A terméket gyermekek, extra-érzékeny bőrűek, terhes nők vagy bőrrákban szenvedők NEM 

használhatják. 

 Az UV fény szem- vagy bőrkárosodást, és idő előtt bőröregedést okozhat nem megfelelő használat 

esetén! Soha ne nézzen közvetlenül az UV fénybe! Mindig kövesse a fent leírt használati útmutatóban 

leírtakat. 

 Az UV fény néhány kozmetikum esetén váratlan hatásokat válthat ki. A különböző lakkok/zselék 

hatalmas választéka miatt tökéletes eredmény nem garantálható minden termék esetén – ha a 

fentiek bármelyikében bizonytalan, először próbálja ki a terméket egy kis területen. 

 Hibás (szakadt) hálózati kábel esetén azonnal forduljon a kijelölt szervizhez új vezetékért! Soha ne 

próbálja javítani a sérült kábelt, mert a helytelen javítás személyi sérülésekhez vezethet, és a 

garancia elvesztését vonja maga után! 
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