
Single Touch LED Lamp

Návod k použití



Specifikace
Rozměry: Ø 90 x 460,5 mm
Vlnová délka: 400 nm
Výkon lampy: 3W
Kapacita baterie: 2000 mAh
Časovač: 30 s
Typ nabíjení: USB Type-C

Základní informace

Přístroj je určen pro profesionální použití. Kompaktní stolní LED lampička vyvinutá 
speciálně pro nail art a lepení softgelových tipů. S napájecím kabelem USB/USB-C. Kovový 
kroužek na svítivé části reaguje na dotek. K dosažení nejlepších výsledků si prosím 
pozorně přečtěte tento návod. Před prvním použitím přístroje odstraňte obalové materiály 
a ochranné fólie.

Práce s přístrojem

Nabijte přístroj alespoň 6 hodin před prvním použitím.

1) Pro použití lampy přepněte tlačítko zapínání do pozice ON

2) Dotykem ruky na kovovém kroužku aktivujte světlo.

3) Světlo se automaticky vypne po 30 vteřinách nebo jej můžete vypnout ručně, opět 
dotykem na kovovém kroužku.

4) Přepněte tlačítko zapínání do pozice OFF pro úplné vypnutí lampy.

5) V případě, že je světlo tlumené, mdlé, je třeba lampu znovu nabít.



Pokyny pro nabíjení

1) Pro nabití lampičky ji zapojte skrz USB-C kabel do napájecího adaptéru.

2) Během napájení bude svítit červená kontrolka. Po úplném nabití automaticky 
zhasne.

3) Pro prodloužení životnosti baterie se doporučuje zařízení pravidelně dobíjet. Pokud 
zařízení nebudete používat po dobu 3 měsíců, před dalším použitím baterii plně 
nabijte.

Upozornění

➢ NEPOUŽÍVEJTE s gely, které nejsou určeny k vytvrzování v LED světle. Mohlo by 
dojít k vážnému chemickému popálení.

➢ NEVYSTAVUJTE nehty ani pokožku nadměrnému působení světla.

➢ Zařízení NESMÍTE upustit ani demontovat.

➢ NEDOTÝKEJTE se žárovek ani je neotírejte.

➢ NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti vody, rozpouštědel, plynu, vysoké koncentrace 
kyslíku nebo hořlavé kapaliny.

➢ NEDOTÝKEJTE se zástrčky ani zásuvky mokrýma rukama.

➢ Napájecí kabel nepřepínejte, neohýbejte, netahejte za něj a nekruťte jím.

➢ NEDÁVEJTE napájecí kabel pod těžké předměty nebo mezi ně.

➢ Pokud zjistíte, že je napájecí kabel roztřepený nebo prasklý, přestaňte zařízení 
používat.

➢ Do žádné mezery v přístroji NEVKLÁDEJTE cizí materiály, jako jsou například sponky
do vlasů, kovové nebo hořlavé materiály.

➢ Když zařízení nepoužíváte nebo když je plně nabité, odpojte jej ze zásuvky.

➢ Zařízení nepoužívejte a neskladujte v extrémních teplotách. Optimální teplota je 
mezi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113°F).

➢ Zařízení NEČISTĚTE, pokud je v provozu. Ujistěte se, že je zařízení odpojené ze 
zásuvky a čistěte ho suchýma rukama.

➢ K čištění zařízení NEPOUŽÍVEJTE ředidla, benzin ani odstraňovače.

➢ Udržujte mimo dosah dětí.

➢ NEDÍVEJTE se přímo do světla.

➢ Některé kosmetické produkty nebo předepsané krémy mohou způsobit citlivost na 
světlo. Pokud se citlivost objeví, okamžitě přestaňte lampu používat.

➢ Pacienti s kožními chorobami nebo sluneční alergií nesmí přístroj používat.

➢ Zařízení se může při používání mírně zahřívat. Tento stav je normální během 
nabíjení nebo provozu a neznamená poruchu zařízení.



Záruční list

Na lampu lze uplatnit záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu, že se 
na záruku budou vztahovat zákonné podmínky. Po dobu záruky odstraní dovozce nebo 
autorizovaný servis bezplatně veškeré poruchy výrobků způsobené výrobní závadou nebo 
vadou materiálu.

Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou 
výrobcem.

Do záruky nespadají škody vzniklé:

    • běžným opotřebením

    • zásahem neautorizovaného servisu

    • nevhodným používáním nebo zanedbanou péčí o výrobek

    • používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud:

    • nebyl předložen originál záručního listu

    • údaje na výrobku se liší s údaji na záručním listě

    • nebyl dodržen návod k obsluze a výrobek byl používán pro jiné účely než obvykle

Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem 
servisního technika vlastník výrobku.
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