L4
Profesionali gelio nagų lempa
Naudojimo instrukcija
Modelis: Galinga LED gelio nagų lempa L4
Lempos dydis: 260x81x80 (mm)
Pagrindo dydis: 292x292x20,5 (mm)
Svoris: 1425g
Galia: DC 12 V / 3 A
Bangų ilgis: 400 – 410 nm
Baterijos naudojimo trukmė: 3 valandos ( baterija kraunama)
Pakuotės sudėtis:

Galinga gelio nagų lempa

Įkraunamas lempos pagrindas

Maitinimo laidas

Naudojimo instrukcija

Savybės:
įkraunama, belaidė gelio nagų LED lempa skirta naudoti profesionalams;
galinga - 39W, su aukštos kokybės apsauga nuo sudirginimų;
lengvai reguliuojama lempa vienu metu puikiai džiovina laką ant visų rankos pirštų;
3 valandas lempa gali būti naudojama atskirai nuo įkrauto lempos pagrindo;
lempos skleidžiamų bangų ilgis (400 – 410 nm) jūsų odai yra beveik tiek pat kenksmingas, kiek ir natūraliai matomi spinduliai;
išmaniąją LED gelinių nagų lempą gali nesunkiai naudoti kiekvienas.
Naudojimas
Pagrindinės naudojimo taisyklės:
Paspauskite prietaiso viršuje esantį mygtuką;
vieną kartą norėdami įjungti lempą 30 sek.;
du kartus norėdami įjungti lempą 60 sek.;
tris kartus norėdami išjungti.
1. Nuvalykite nago plokštelę.
2. Užtepkite gelinio lako pagrindo sluoksnį, lempos šviesoje džiovinkite 30-60 sek.
3. Užtepkite gelinio lako sluoksnį, lempos šviesoje džiovinkite 30-60 sek.
4. Užtepkite viršutinį gelinio nagų lako sluoksnį , lempos šviesoje džiovinkite 30-60 sek.
5. Naudodamiesi valikliu, nuvalykite viršutinio nagų lako sluoksnio likučius.
Dėmesio
1. Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite jo maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.
2. Nežiūrėkite į tiesioginę LED lempos šviesą.
3. Saugokite prietaisą nuo vaikų (siekiant išvengti nudegimų).
4. Nenaudokite prietaiso drėgnose, dulkėtose patalpose.
5. Nelieskite LED lepučių su geliniu laku nulakuotais nagais (siekiant išvengti lempų gedimų).
Kokybės garantija
Kai tinkamai naudotas prietaisas sugenda, jį nemokamai gamintojas remontuoja 1 metus nuo įsigyjimo datos. Garantija numatytu laikotarpiu
negalioja, jei:

prietaisas buvo netinkamai prižiūrimas arba sugedo dėl netinkamų naudotojo veiksmų;

prietaisas buvo sugadintas trečiųjų šalių;

prietaisas sugedo dėl netinkamos elektros įtampos;

prietaisas sugedo stichinės nelaimės metu.
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