
KÄYTTÖOHJE
UVLED Kynsiuuni kahdella aallonpituudella 365nm + 405nm

Malli: Mini LED 
Tuotekoodi: 12524

Pienikokoinen koti- ja matkakäyttöön tarkoitettu LED
lamppu joka toimii kahdella eri aallonpituudella
(365nm + 405nm).  Sen ansiosta uuni kuivattaa kaikki
UV ja LED geelit sekä geelilakat.

TEKNISET TIEDOT
• Teho 7W
• Aallonpituus 365nm + 405nm
• Äänimerkki 30 sekunnin jälkeen
• Automaattinen sammutus 60sekunnin jälkeen
• Kuivattaa kaikki UV ja LED geelit
• 4 LED polttimoa
• Käyttöjännite 100 – 240V 50/60Hz
• Virtalähde 12V / 1A

KÄYTTÖ
Kytke muuntaja pistorasiaan ja uuniin. Siirrä virtakytkin asentoon “1”. Paina päällä olevaa 
painiketta niin lamppu käynnistyy. Kun aikaa on kulunut 30 sekuntia niin kuulet 
merkkiäänen. Lamppu sammuu automaattisesti 60 sekunnin kuluttua. 

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, 
henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta 
ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he 
ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset 
eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

PUHDISTUS JA HUOLTO
Ennen puhdistusta irroita lamppu sähköverkosta. Puhdista lamppu säännöllisesti. LED 
polttimoiden käyttöaika on yli 50000h ja nitä ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi. Lampussa ei 
ole huollettavia tai vaihdettavia osia.

VAROITUS 
-Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muun vettä sisältävän astian 
lähellä.
-Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen, koska 
veden läheisyys aiheuttaa vaaraa myös laitteen ollessa sammutettuna.



TAKUU
Tuoteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuu kattaa laitteen takuuaikana esiin tulevat 
valmistusvirheet. Takuu ei kata normaalia laitteen kulumista ja siitä johtuvia vikoja eikä 
esim. UV-polttimoiden kulumista. Tuotteita täytyy myös käyttää ohjeiden mukaisesti ja 
esimerkiksi laitteen ylikuormittaminen ei ole takuun alainen vika. Laitteet pitää myös 
puhdistaa säännöllisesti koska lika lyhentää tuotteen käyttöikää. Jos laitetta käytetään 
ammattikäytössä niin takuuaika on puolet normaalista takuuajasta.

Takuu ei sisällä tuotteen toimituskuluja takuuhuoltoon vaan asiakkaan täytyy maksaa 
toimituskulut itse tai tuoda laite myymäläämme huoltoon. Takuuhuollon jälkeen tuote 
toimitetaan asiakkaalle takaisin edullisimmalla tavalla.

TUOTE ON CE HYVÄKSYTTY JA ON SEURAAVIEN EU DIREKTIIVIEN MUKAINEN
• Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
• Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
• Restriction of Hazardous substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
• Ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and 

average active efficiency of external power supplies (EU)2019/1782 
• Energy-Related Products Directive (2009/125/EC)： 
• Comission Regulation (EU) No 2010/30/EU regarding ecodesign requirements for 
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