
LED LEMPA KINETICS LED KNLEDPRO
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš  pradėdami naudo  prietaisą,  perskaitykite  visas  naudotojo  vadove pateiktas   instrukcijas.  Ne nkamai  naudodami prietaisą,  galite

smarkiai jį apgadin . „Kine cs Nail Systems Ltd“ (toliau – „Kine cs“) neatsako už sužalojimus ar kitą žalą, pa rtą ne nkamai naudojant

prietaisą.

Pakuotės turinys
 LED PRO lempa;

 Kintamosios srovės adapteris;

 Naudotojo vadovas.

Techniniai duomenys
Modelis: LED PRO lempa

Srovės įtampa, dažnis ir galia: 100‐240 V, 50/60 Hz, 36 W

Matmenys: 240 mm x 210 mm x 95 mm

Sudedamosios dalys
1. Nuimamas apa nis dangtelis

2. Kintamosios srovės adapteris

3. Skaitmeninis laikma s

4. Laikmačio mygtukai – iš anksto nustatyta lempos veikimo trukmė: 10 / 20 / 30 / Auto

Produkto aprašymas
LED PRO lempa skirta naudo  kartu su visų „Kine cs“ produktų linijų geliniais nagų lakais, tarp jų – ir „Shield Gel Polish“ bei „Kine cs Super

Polish“. 

Lempa naudoja SMD LED šviesos diodų technologiją, todėl lemputės Jums tarnaus labai ilgai. Kiekviena lemputė švies daugiau kaip 25 000

valandas, taigi vienos lempos, naudojamos po 10 valandų kasdien, pakaks net septyneriems metams.

Kitaip nei naudojant įprastas UV lempas, LED lempų naudojimas netrumpina jų tarnavimo trukmės. LED lemputės išskiria mažiau šilumos nei

senesnės UV lempos, todėl jos suvartoja mažiau energijos. 

Prietaisą naudojant pirmą kartą
 Grąžinkite apa nį dangtelį į pradinę padė .

 Atlikite aukščiau aprašytus veiksmus  k prieš pirmą kartą naudodami prietaisą.

Lempos įjungimas
 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Lempa paruošta naudo .

Laikmačio naudojimas
 LED PRO lempa turi 4 iš anksto nustatytas laikmačio parink s.

 Laikmačio parinktys ‐ 10/20/30 sekundžių arba AUTO režimas.

 Į prietaisą įkišus ranką, ju klis automa škai įjungia lempą.

 Paspauskite laikmačio mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą gelinio lako džiovinimo laiką. Įkišus ranką į prietaisą, ju klis

automa škai įjungs lempą.

 Skaitmeninis laikma s mažėjančia tvarka skaičiuos sekundes, likusias iki darbo pabaigos. Tada lempa automa škai išsijungs. 

Naudojimo paskir s
Šis prietaisas skirtas LED lempoms pritaikytų nagų priežiūros produktų, pvz. gelinių lakų, džiovinimui. Naudokite prietaisą  k pagal nurodytą 

paskir .

A džiai perskaitykite naudotojo vadove pateikiamą informaciją, ypač saugumo perspėjimus.

Svarbios saugumo taisyklės
ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS
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 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi kinkite, kad prietaiso e ketėje nurodyta elektros srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose

ekiamos elektros srovės įtampa.

 Nemerkite prietaiso į  vandenį ar kitus skysčius ir  neleiskite skysčiams įsiskverb  per prietaiso korpusą. Nenaudokite prietaiso

atvirame ore ir nelaikykite prietaiso ten, kur jam galėtų pakenk  drėgmė. Į  prietaiso vidų patekus vandens, iš karto ištraukite

prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisą pataisy  įgaliotam specialistui.

 Nenaudokite  prietaiso netoli  vandens,  pvz.  ar  vonios,  dušo,  kriauklės  ar  kitų  vandens pilnų talpyklų.  Laiky  prietaisą  netoli

vandens gali bū  pavojinga net tuomet, kai prietaisas išjungtas. Kaskart baigę naudo  prietaisą, išjunkite jį iš rozetės.

 Nekiškite į ven liacijos angas metalinių daiktų, nes gali nukrės  elektra.

 Prieš valydami prietaisą ar pastebėję jo gedimą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Norėdami išjung  prietaisą iš rozetės, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne laido.

 Nevyniokite laido aplink prietaisą ir saugokite laidą nuo pažeidimų.

 Pastebėję laido pažeidimą, nenaudokite prietaiso ir leiskite jį pataisy  įgaliotam specialistui.

 Nelankstykite ir nesuspauskite laido. Laikykite jį taip, kad niekas negalėtų ant jo užmin  ar pargriū .

 Nelieskite LED lempos, jos laido ir kištuko šlapiomis rankomis.

 Baigę naudo  prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Tik taip visiškai išjungsite prietaisą.

 Neatverkite ir netaisykite lempos korpuso. Prietaisas gali tap  nesaugus naudo , be to, nebegalios gamintojo garan ja. Leiskite

sugedusią lempą taisy   k įgalioto techninio aptarnavimo centro darbuotojams.

 Nesupakuokite ir netransportuokite lempos, kol ji neatvėso, nes galite pakenk  aplink esan ems prietaisams.

GAISRO IR SUŽEIDIMŲ PAVOJUS

 Visada laikykite lempą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Nelaikykite prietaiso greta šilumą skleidžiančių daiktų. Saugokite prietaiso laidą nuo pažeidimų.

 Numetę arba sugadinę lempą, jos nebenaudokite. Nuneškite lempą į techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai prietaisą

apžiūrėtų ir, jei reikia, pataisytų.

 Neatverkite ir netaisykite lempos korpuso. Prietaisas gali pradė  kel  grėsmę Jūsų sveikatai, be to, nebegalios gamintojo garan ja.

Leiskite sugedusią lempą pakeis  įgalioto techninio aptarnavimo centro darbuotojams.

Taisymas
Pastebėję, kad prietaisas prastai veikia, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą, kurio adresas nurodytas

žemiau.

Išme mas
Išmeskite  a tarnavusį  prietaisą   specialiai   tam  skirtame  bui nės   technikos   surinkimo  punkte.  Nemeskite  prietaiso  kartu  su  bui nėmis

atliekomis. Laikykitės naujausių atliekų surinkimą ir perdirbimą reguliuojančių įstatymų. Norėdami sužino  daugiau, kreipkitės į ar miausią

atliekų perdirbimo įmonę.

Gamintojo garan jos sąlygos
„Kine cs“ garan ja  suteikiama prietaiso medžiagoms ir  gedimams,   įvykusiems dėl  gaminimo broko.  Lemputėms perdegus dėl  elektros

srovės įtampos svyravimų, garan ja negalios. Prietaisui sugedus dar garan niam laikotarpiui nepasibaigus, „Kine cs“ prietaisą nemokamai

pataisys arba savo nuožiūra pakeis nauju. 

Garan ja negalioja, prietaisui sugedus dėl nelaimingo atsi kimo, ne nkamai, neatsakingai jį naudojant ir nesilaikant naudojimo taisyklių,

taip pat naudotojui nesilaikant jo gyvenamojoje vietoje galiojančių elektrinių prietaisų naudojimą reglamentuojančių įstatymų. Garan ja

taip  pat  negalioja   įbrėžimams,  dėmėms  arba  dėl  ne nkamo valymo   ir  priežiūros  atsiradusiems  pažeidimams.  Atsi k niai   ir   šalu niai

nuostoliai nekompensuojami.

DĖMESIO, SVARBU: užpildykite garan nį lapelį su pardavėjo spaudu ir nurodyta pirkimo data. Prisekite prie jo pirkimo čekį. Išsaugokite

garan nį lapelį ir čekį, kad, prietaisui sugedus, galėtumėte pasinaudo  garan ja.

Nuneškite   sugedusį  prietaisą,   garan nį   lapelį   ir   pirkimo čekį   į   ar miausią   techninio  aptarnavimo centrą.  Nepamirškite  prietaiso  gerai

supakuo , kad nepakenktumėte prietaisui jį transportuodami.

Gamintojas pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo keis  technines prietaiso charakteris kas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


