
LED UV mini lempa 

Vartotojo vadovas

Modelis: KNLED30

                                      

Atsisakymas
Prieš  pradėdami  naudoti  įrangą,  prašom perskaityti  visas  instrukcijas  šiame vadove.  Neteisingai  naudojant  šį
įrenginį, galima smarkiai jį apgadinti. „Kinetics Nail Systems Ltd“ („Kinetics“) neatsako už jokią žalą ar sužalojimus,
kilusius dėl neteisingo naudojimo.

Pakuotė
1 LED UV mini lempa
2 USB laidas
3 Vartotojo vadovas

Gaminio specifikacijos
1 6  LED diodai
2 Įtampa ir nominalus galingumas: 120-240V, 50/60Hz, 6W
3 Matmenys: 131 x 67 x19 mm
4 Bangos ilgis: 365 + 405 mm

Tinkamas naudojimas
1 Prijunkite lempą prie USB laido.
2 Paspauskite mygtuką „Įjungti/Išjungti“: numatytas veikimo laikas 30 sekundžių.
3 Paspauskite mygtuką „Įjungti/Išjungti“ ir palaikykite dvi sekundes, kad numatytas veikimo laikas pailgėtų iki 60 
sekundžių.
LED UV mini lempa sukurta darbui su visomis „Kinetics“ gelinių lakų linijomis, įskaitant „Shield Gel Polish“ 
(„Apsauginį gelinį laką“) ir „Kinetics Super Polish“ („Kinetics Super laką“).

Atsargiai
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

 Prieš prijungdami įrenginį įsitikinkite, kad ant įrenginio nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros maitinimo 
tinklo įtampą.

 Niekada nemerkite lempos į  skystį  ar neleiskite skysčiui  patekti  į  įrenginio korpusą. Įrenginio negalima
naudoti  drėgmėje  ar  lauke.  Jei  skystis  pateko  į  įrenginio  korpusą,  nedelsdami  atjunkite  įrenginį  nuo
maitinimo tinklo ir atiduokite pataisyti kvalifikuotam elektrikui.

 Niekada nenaudokite lempos šalia vandens vonių, dušų, kriauklių ar kitų talpų. Įrenginio pastatymas šalia 
vandens kelia pavojų net kai jis išjungtas. Atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo po kiekvieno naudojimo.

 Atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo, jei jis sugedo ar prieš valydami.
 Visuomet atjunkite USB laidą, laikydami už kištuko: niekada netraukite už paties laido.
 Nesukite USB laido aplink lempą ir saugokite laidą nuo apgadinimo.
 Jei maitinimo laidas yra apgadintas, prieš vėl naudojant, lempą turėtų pataisyti kvalifikuotas elektrikas.
 Nelenkite ir nespauskite maitinimo laido, visada jį ištieskite taip, kad niekas neužliptų ar nepereitų.
 Niekada nelieskite lempos, maitinimo laido ar kištuko drėgnomis rankomis.



 Dienos pabaigoje atjunkite lempa nuo maitinimo tinklo. Įrenginys yra galutinai išjungtas tik tuomet, kai jis 
atjungtas nuo maitinimo tinklo.

 Neatidarinėkite ar netaisykite lempos korpuso. Tai padarius gali būti pakenkta jos saugumui, o garantija 
neteks galios. Sugedusią lempą turi sutaisyti tik aprobuotas elektrikas.

 Nepakuokite ir neperkelkite lempos, kol ji neatvėso. Tai padarius galima pagadinti kitus įrenginius.

GAISRO PAVOJUS IR SUŽEIDIMO PAVOJUS
 Visuomet laikykite lempą vaikams neprieinamoje vietoje.
 Nedėkite lempos prie šilumos šaltinių ir saugokite maitinimo laidą nuo apgadinimo.

 Jei lempa numetama ar apgadinama, jos nenaudokite. Tegul kvalifikuotas elektrikas patikrina įrenginį ir, jei 
reikia, jį pataiso.

 Neatidarinėkite ar netaisykite lempos korpuso. Tai padarius gali būti pakenkta jos saugumui, o garantija 
neteks galios. Sugedusią lempą turi sutaisyti tik aprobuotas elektrikas.

Gedimų taisymas
Jei jūsų lempa neveikia taip, kaip turėtų, atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio ir susisiekite su tiekėju.

Šalinimas
Lempą šalinkite  aprobuotoje  atliekų  tvarkymo įmonėje.  Neišmeskite  lempos  su  buitinėmis  atliekomis.  Prašom
laikytis galiojančių įstatymų. Jei abejojate, susisiekite su atliekų tvarkymo įmone.

„Kinetics“ 2 metų garantija
„Kinetics“ šiam gaminiui suteikia 2 metų garantiją nuo įsigijimo datos defektams, atsiradusiems dėl medžiagų ar
konstrukcijos defektų. Jei gaminys sugenda garantiniu laikotarpiu, „Kinetics“ jį nemokamai pataisys ar („Kinetics“
nuožiūra) pakeis. Garantija negalioja gedimams, atsiradusiems dėl nelaimingų atsitikimų, neteisingo naudojimo,
šiurkštaus  elgesio,  nepriežiūros  ar  vartotojo  vietinių  įstatymų  nesilaikymo.  Ši  garantija  netaikoma įbrėžimams,
dėmėms  ar  apgadinimams,  atsiradusiems  dėl  netinkamo  valymo  ar  priežiūros.  Ši  garantija  netaikoma  žalai,
susidariusiai atsitiktinai ar kaip pasekmė.

Pretenzijų pateikimas
Pristatykite savo defektuotą gaminį ir jo įsigijimo kvitą savo vietiniam atstovui. Jūs galite tai padaryti asmeniškai ar
nusiųsti registruotu paštu. Jei siunčiate savo įrenginį, įsitikinkite, kad jis tinkamai supakuotas tvirtoje kartoninėje
pakuotėje  su  pakankamu  kiekiu  pakuotės  medžiagų,  kad  būtų  išvengta  apgadinimų.  Pridėkite  raštą  atstovui,
apibūdinantį problemą, ir būtinai nurodykite atgalinį adresą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt


