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Műkörömépítő lámpa 



UV Körömlakkszárító műkörömépítő lámpa 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A termék használata előtt kérjük, figyelmesen 

olvassa el az alábbi információkat és a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használat 

céljából. 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ HASZNÁLATA 

MEGJEGYZÉS: Működés közben ne nézzen közvetlenül az UV fénybe! A készülék UV LED-

eket használ; Az UV-sugarak súlyos és visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a szemében 

és a bőrében. A gyógyszerek és kozmetikumok növelhetik a bőr UV-sugárzással szembeni 

érzékenységét. Bármilyen bőrelváltozás esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, 

és forduljon orvosához. 

A készüléket professzionális körömformázásra tervezték, és csak UV-zselék és hibrid lakkok 

kikeményedésére használható. A gyártó nem vállal felelősséget a lámpa nem megfelelő 

használatából és a kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartásából eredő károkért. 

1. Ne nyúljon a készülékhez, ha a vízbe került, azonnal húzza ki az áramforrásból.

2. Ne használja fürdés vagy zuhanyzás közben. A készüléket csak száraz használatra

tervezték.

3. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet.

4. A készüléket használat után azonnal le kell választani az elektromos hálózatról

5. Tisztításkor a készüléket le kell választani az áramellátásról.

6. A készüléket működés közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

7. Gyermekek és csökkent fizikai vagy szellemi teljesítőképességű személyek akkor

használhatják a készüléket, amennyiben hozzáértő emberek felügyeli őket, így garantálják

biztonságukat.

8. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.

9. Mielőtt az AC adaptert elektromos aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy az

adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e az aljzatban lévő hálózati feszültséggel. Ha a

feszültségek nem egyeznek, ne helyezze áram alá a készüléket.

10. Soha ne használjon olyan tartozékokat, melyeket nem mellékeltek a készülékhez, és

amelyeket nem ajánl a gyártó.

11. Ne használja az eszközt, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, a cserét vagy a javítást

szakszervizre kell bízni. A garanciális időszak alatt a készüléken végzett egyéni

beavatkozások a garancia elvesztését eredményezik.



12. Ne tárolja vagy helyezze el a készüléket, annak tartozékait és a kábelt forró felületek

közelében.

13. A készüléket beltéri használatra tervezték, ne használja ipari környezetben vagy

kültéren.

14. Száraz, hűvös helyen (0-40 C) tárolandó, a napfényt kerüljék vele.

15. A lámpa megérintése égési sérülést okozhat.

16. Ne érintse meg a terméket nedves kézzel.

17. Azok, akik hajlamosak leégni, égési sérüléseket szenvedők, terhes nők, bőrdaganatban

szenvedők vagy genetikailag daganatokra hajlamos emberek kerüljék az UV-sugárzásnak

való kitettséget.

18. A LED UV lámpákat nem szabad évente 30 lumennél gyakrabban használni.

19. Az UV-sugárzásra érzékeny, valamint kozmetikumokra vagy gyógyszerekre allergiás

személyek ne használják a készüléket.

20. A termék használata előtt öblítse le a kozmetikumokat a kéz- vagy lábbőréről.

21. Ha a lámpa használata után bármilyen nem kívánt elváltozás jelentkezik a bőrén,

azonnal forduljon orvosához.

22. Ha kétségei vannak a készülék használatával kapcsolatban, forduljon a forgalmazóhoz.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

1. Fő egység

2. LED-ek

3. Mozgásérzékelő

4. Kihúzható alátét

5. Fogantyú

6. Időzítő

7. Bekapcsolás - 30 másodperc

8. Bekapcsolás - 60 másodperc

9. Alacsony fűtési mód - 99 másodperc

10. Hálózati aljzat

11. Hálózati adapter



KÉZI UTASÍTÁS 

A lámpa beindítása előtt olvassa el a használati útmutatót. 

A lámpa hibrid körömlakkok és zselék kikeményítésére szolgál. A LED lámpa előre beállított 

kötési időkkel rendelkezik 

hogy biztosítsa a hibrid körömlakk vagy UV-zselé minden rétegének pontos és teljes 

kikeményedését. 

Ügyeljen arra, hogy olyan lakkokat és egyéb körömformázó termékeket használjon, amelyek 

UV lámpákban tartósan kötődnek. 

Megjegyzés: Az UV-sugárzással keményedő körömkozmetikumokat, hibrid lakkokat és 

körömformázó zseléket tartsa távol a lámpától, mert fennáll a kikeményedésének veszélye, 

ha még csomagolva vannak. 

1. Csatlakoztassa a lámpát a tápkábellel. Először csatlakoztassa a hálózati adaptert (12) a

készülékhez, majd a tápegységhez.

2. Állítsa be az Ume világítást a következő kapcsolók egyikének kiválasztásával:

10 másodperc - bekapcsolás (7) - Az időzítő 10 másodpercről 0-ra mutatja az időt, majd 30 

másodpercre kikapcsol - bekapcsolás (8) - Az időzítő 30 másodperctől 0-ig mutatja az időt, 

majd 60 másodpercre kikapcsol - kapcsoló -on (9) – Az időzítő 60 másodperctől 0-ig mutatja 

az időt, majd kikapcsol. 

Ha nincs kiválasztott idő, a kéz behelyezésekor a mozgásérzékelő (3) 120 másodpercre 

felkapcsolja a lámpát, majd kikapcsol. 

99 másodperc - bekapcsolás (10) - ha a lámpát alacsony fűtési módban használja, nyomja 

meg a kapcsolót (10) és tegye be a kezét. Az időzítő (6) 0-tól 99 másodpercig mutatja az 

időt, majd kikapcsol. 

Ez a beállítás akkor használatos, ha az 54 W-os teljesítmény túl magas, ami 

kényelmetlenséget vagy égő érzést okoz. Ha továbbra is kényelmetlenséget érez a 

csökkentett teljesítmény miatt (10), azonnal hagyja abba a készülék használatát. 

Az alábbiakban néhány példát talál a készülék megfelelő időben történő használatára. Ezek 

az értékek csak tájékoztató jellegűek; ezek eltérhetnek az alábbiakban felsoroltaktól. 

1 fázisú gél és 3 fázisú gél 

Ezek a gélek általában 60-90 másodperc alatt kikeményednek. Ne feledje, hogy 3 fázisú gél 

esetén az alját és a tetejét külön kell kikeményíteni. 

Befejező és fényes gél 

60-90 másodperc alatt meggyógyulnak. Hibrid lakk - színes

Minden hibrid lakkréteg 30 másodperc alatt megköt. Erősen pigmentált lakkok (pl. fehér vagy 

fekete) esetén a kötési időt meg kell hosszabbítani. 

Hibrid lakk - alap 

A gél alapja 10-30 másodperc alatt megköt. Hibrid lakk - felső 

A felsők általában 30 másodperc alatt megszilárdulnak. 

Ha a kezelés során égő érzést érez a körömlemezében, hagyja abba, és próbálja meg 

ismételten percek múlva. 5 perc. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a lámpa 

forgalmazójához vagy eladójához. 



4. A lámpa mozgásérzékelővel (3) van felszerelve, amely akkor aktiválódik, amikor a

lámpába helyezi a kezét.

5. A lámpát a lábkörmök stilizálására is használhatod. Ehhez vegye le a (4) talpat a

készülékről (4 mágnessel van rögzítve).

Óvja a készüléket ütésektől. Ezek maradandó károsodást okozhatnak a készülékben. 

A készülék tisztítása 

1. A biztonság érdekében rendszeresen fertőtlenítse azt a helyet, ahol a keze az alátétnél

fekszik

2. A rendszeres tisztítás biztosítja az optimális eredményt és meghosszabbítja a termék

élettartamát. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és ki van

húzva az elektromos aljzatból.

3. Az eszköz külső részeinek tisztításához használjon nedves ruhát.

4. Ne használjon oldószert, hígítót vagy tisztítószert, mert károsíthatja vagy megkarcolhatja a

készüléket és annak elemeit.

5. A készüléket nem lehet vízbe vagy más folyadékba meríteni.

Műszaki adatok: feszültség: 220-240V; frekvencia: 50-60Hz; fogyasztás: 54W. A készlet 

tartalma: UV LED lámpa, adapter, használati útmutató. 



SZAVATOSSÁG 

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133,

05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem,

gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia

alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál

használat során anyag- és gyártási hibától mentes.

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket

kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási

bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia

kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül

válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a

hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez

az idő meghosszabbítható.

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai

paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön

egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK: 

A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére

vezethető vissza:

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más

eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat

vagy egyéb veszteségért.

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva

használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a 

fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). 

Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a 

vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal 

rendelkeznek. 

A használt elektronikus termékek megsemmisítése 

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 
2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a 
háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, 
hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és 
csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. 
A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy 
ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés 
érdekében. 





MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
DECLARATION OF CONFORMITY 

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer): 

EDC Poterek Sp. Jawna 
uLPoznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product): 
Termék fajtája (kind of product): MŰKÖRÖMÉPÍTŐ LÁMPA 
Típusmegjelölés (type designation): DIAMOND 
Cikkszám (item No): EBN007 
Opciók (options): 

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives: 

EMC DIREKTÍVA 2004/108/EC 
Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15 

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak: 
This product is compatible with the following norms/standards: 

EN55014-1:2006/+A1:2009 
EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 
EN61000-3-3:2008 

Gyártó/Meghatalmazott képviselő 

Termékmenedzser / Product Manager 

Ozarów Mazowiecki 


