Ultravioletinių spindulių gelio lempa dviems
rankoms
FINAILLY FIN F-56-2008
Nauja nagų gelį ultravioletiniais spinduliais stingdanti lempa:
patogi, nes atidaroma iš dviejų pusių
naudojamos 9 W elektros lemputės su veidrodėliais
sukurta Vokietijoje.
Prietaiso pavadinimas: UV gelio sistema
Modelis: THS 1
Prietaisas atitinka ES direktyvas 2006/95/EG ir 2004/108/EG, bei nuostatas, pateikiamas šiuose
standartuose: EN 60335-1, EN 60598-1, EN 55015, EN 61547.

Rankų laikymas: Norėdami stingdyti gelį, į prietaisą vienu metu
įkiškite tik vieną ranką. Prašome atkreipti dėmesį, kad rankos
padėtis turi būti taisyklinga (žr. piktogramą ant prietaiso pagrindo).
Viduje esantis išsikišimas – pertvara turi būti tarp jūsų nykščio ir
smiliaus. Siekiant geriausių rezultatų, pirštai neturi būti išskėsti.
Lempučių keitimas: Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir atsargiai
išsukite lemputes. Įsukite naujas ENF 9 W/UV lemputes – turi
pasigirsti garsus trakštelėjimas. Vienu metu keičiamos abi lemputės.
Keičiant lemputes, negalima atlaisvinti lempos pagrindo, tai gali
padaryti tik įgudę darbuotojai.
Problemų sprendimas: Jei lemputės neveikia tinkamai,
patikrinkite, ar jos gerai įsuktos į vietas. Siekiant tobulo gelio
stingimo, abi lemputės turėtų būti keičiamos po 500 prietaiso
naudojimo valandų. Jei pastebėjote defektų, prašome susisiekti su
savo pardavėju.
Garantija. Gamintojas suteikia 12 mėnesių garantiją. Lemputėms garantija netaikoma.

Dėmesio, svarbi informacija
Prieš naudojantis prietaisu, prašome atidžiai perskaityti instrukcijas. Neišmeskite instrukcijų, jų
gali prireikti ateityje.
Niekada neatidarykite prietaiso: MIRTINAS PAVOJUS! Prietaiso viduje nėra jokių detalių,
kurias galėtų pakeisti pats naudotojas. Prietaisą valykite sausu skudurėliu.
Prietaisą naudokite tik sausoje aplinkoje. Jei jūsų įsigyto prietaiso kištukas netiktų elektros
lizdui, kreipkitės į specialistą. Nelankstykite ir nelipkite ant laido. Naudokite tik tuos priedus,
kuriuos rekomenduoja gamintojas. Prietaiso techninę apžiūrą ar remontą patikėkite tik
autorizuotam priežiūros centrui.
Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ir nepalikite jo veikiančio be priežiūros. Prietaisą
naudokite tik pagal jo paskirtį. Už netinkamą prietaiso naudojimą ar bet kokį trasformavimą,
keliantį pavojų žmonėms ir aplinkiniams objektams, esante atsakingi jūs patys. Gamintojas nėra
atsakingas už žalą, padarytą nepaisant pateiktų perspėjimų.
ATSARGIAI! UV spindulių skleidžiama radiacija: nežiūrėkite tiesiai į lemputes. Neviršykite
maksimalaus leistino spinduliavimo laikotarpio – 4 minutės vienai rankai.

Naudojimo instrukcijos
Naudojantis prietaisu: ATSARGIAI! Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, nuo lempučių
būtina pašalinti apsaugines medžiagas.
GAISRO PAVOJUS! Prietaisą laikykite ant plokščio ir stabilaus paviršiaus. Laido spaustuvą
pritvirtinkite apie 40 cm atstumu nuo darbo vietos ir praveskite laidą po stalu. Įjunkite jį į
elektros lizdą. Prietaisą įjungsite paspaudę įjungimo mygtuką, o išjungsite paspaudę jį dar kartą į
kitą pusę.
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