
 
XPRESS 5 FINGER LED LAMP 

– XPRESS 5 UJJAS LED LÁMPA – 

Használati Útmutató 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. 
ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGOS HELYEN ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS. 

 

TERMÉKBEMUTATÁS 
Az XPRESS 5 Finger – 5 ujjas - LED Lámpa a LED UV fényre kötő műköröm alapanyagok megszilárdítására szolgál.  
 

Műszaki jellemzők: 

 

XPRESS 5 FINGER LED LAMP 

Feszültség: 12V 
Teljesítmény: 6W±10% 

Amper: 0.8A 
Súly: 141g 

Méret: 195*40*65mm 

ADAPTER: 

Feszültség (V): 100-240V 

Amper (A): 0.46A 

Frekvencia (Hz): 50/60Hz 

HASZNÁLAT 
FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék és tartozékainak (adapter, vezeték) épp állapotát. 

[ 1.] Csomagolja ki a dobozból berendezést és a tartozékokat. 
[ 2.] Válasszon ki egy alkalmas, stabil helyet a készülék használatához. 
[ 3.] A készülék elhelyezése után csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a hálózati aljzathoz.  
[ 4.] Állítsa be a kívánt működési időt a berendezésen. A készülék 30mp (30sec) és 60mp (60sec) időtartamon használható. 
[ 5.] Kapcsolja be a készüléket a berendezés elején található ON/OFF (Be/Ki) kapcsológomb segítségével.  
[ 6.] Amikor a beállított működési idő lejárt, a készülék hangjelzés nélkül kikapcsolja önmagát.  
[ 7.] A munka befejeztével távolítsa el az adaptert a készülékből, majd a hálózati aljzatból. 
 

Megjegyzés: A készülék világítópanelje max.180°-ban hátrafelé elforgatható, tovább nem. 
Frekvenciakülönbség miatt, egyes műköröm alapanyagok eltérő módon viselkedhetnek a készülék LED UV fényére, mint a hagyományos UV fénnyel működő berendezésekben. 

 

TISZTITÁS/KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

FIGYELEM! A Tisztítás/karbantartás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a készülék adapterét a készülékből, ill. a 
hálózati aljzatból), valamint várja meg készülék teljes lehűlését! Ügyeljen arra, hogy a készülék LED lámpait NE érintse semmivel sem, csak sűrített levegőt és ecsetet 

használjon a tisztításukhoz. A tisztítás/karbantartás során ajánlott kesztyűt viselni. 

 

KÉSZÜLÉK és FÉNYFORRÁS: Az XPRESS 5 Finger – 5 ujjas - LED Lámpa tisztításához használjon sűrített levegőt, ecsetet és egy műszálmentes puha rongyot. 
NE szerelje szét a berendezést! Törölje át a készülék külső burkolatát a puha, száraz ruhával (NE érjen a LED lámpákhoz), majd fordítsa fel a LED lámpasort és tisztítsa meg a 

lámpákat ecsettel es sűrített levegővel. A készülék nehezebben elérhető részeit (kapcsoló, adapter csatlakozás, illesztések) tisztítsa ecsettel és a sűrített levegővel. Végezetül, 
törölje át a berendezés külső burkolatát puha, száraz ruhával.  

 

TARTOZÉKOK: Távolítsa el az adaptert a berendezésből és a hálózati aljzatból, majd tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel, különösen ügyeljen az illesztésekre és 
csatlakozásokra.  

 

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék NEM kerülhet a 
készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. NEM érintkezhet a készülék adapterével és LED lámpáival sem! A nedves tisztítást követően minden 

esetben várja meg a készülék teljes száradását, ill. NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket! 

 

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.  

 

A készülék tisztításával/karbantartásával kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra: http://www.mukorom.tv/eszkozok 
ill. szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.  

 

TÁROLÁS: A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. 

 

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát. 
 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
[ 1.] Csak beltéri körülmények között használható a készülék, 0~40°C között! 
[ 2.] A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül. 
[ 3.] Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet! Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! 
[ 4.] Semmilyen folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, illesztéseibe, ill. NEM érintkezhet a készülék adapterével, 

LED UV lámpáival sem! 
[ 5.] Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak vezetékéhez! 
[ 6.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha sérült az adaptere vagy a csatlakozója, ill. ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett! 

Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék! 
[ 7.] Kizárólag, csak az illetékes személyek javíthatják a készüléket! 
[ 8.] Sugárzó hőtől távoli, száraz helyen használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nyirkos, nedves helyeket!  
[ 9.] Soha NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működés közben, ill. NE tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrét. 
[ 10.] Ügyeljen arra, hogy SOHA NE érintse a berendezés LED lámpáit szabadkézzel, körmömmel, illetve tilos bármilyen idegen tárggyal vagy vízzel/tisztítószerrel  

érintkeznie a LED lámpáknak, mert kárt okozhatnak bennük, ill. súlyosan rontják a teljesítményüket! 
[ 11.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! 
[ 12.] A használat befejeztével, mindig áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el az adaptert a készülékből, ill. a hálózati aljzatból). 
 

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek  
ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket. 

 
FIGYELEM! 

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!  
 

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44. 

 
[ EN ] XPRESS 5 FINGER LED LAMP [ HU ] XPRESS 5 UJJAS LED LÁMPA [ RO ] LAMPA LED XPRESS 5 FINGER [ DE ] XPRESS 5 FINGER LED LAMPE [ FR ] LAMPE LED XPRESS 5 FINGER 

[ IT ] LAMPADA LED XPRESS 5 FINGER [ ES ] LAMPARA LED XPRESS 5 FINGER 
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