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SUNX  54W profi UV/LED műkörmös lámpa 

Nagy teljesítményű, 54W-os, beépített Dual LED/UV lámpa, kézérzékelő 

szenzorral, mágnesekkel rögzített levehető aljjal. 

Műköröm készítéshez és gél lakkok megkötéséhez. 

A szabadalmaztatott Dual LED/UV dióda 365nm és 405 nm hullámhosszú a 

szemre ártalmatlan fehér fényt bocsát ki. 

Beltéri használatra. 

Teljesítmény: 54 Watt, 100-240V, 50/60Hz, 36db DUAL LED/UV. 

Fény hullámhossz: 365nm, 405nm, 

Élettartam: 50.000 óra. 

Méretei: 220x195x105 mm. 

 

Használati útmutató: 

Ellenőrizze le a készülék és tartozékainak épp állapotát. 

Ügyeljen arra, hogy NE érjen semmi  a készülék fénycsöveihez működésük 

közben [pl.: bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., 

anyagok] ill., ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy nem kerülhet a 

készülék nyílásaiba, illesztéseibe illetve csatlakozóiba. 

[ 1. ] Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy 

stabil, egyenletes felületet a használatához. 

[ 2. ] Csatlakoztassa a készülék Hálózati vezetékét az aljzatba. 

[ 3.] A készülék elindításához/megállításhoz nyomja meg a Vezérlőpanelen 

található 10-30-60 mp gombot. 

[ 4. ] A gép időkapcsolós, használat után magától kikapcsol. 

Kiemelten óvja portól, szennyeződéstől és nedvességtől. 

Megjegyzés! Amennyiben az alkalmazott anyag a készülékbe helyezett körmön 

égető érzést okoz [ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységétől is függ], 



NETKLIKK WEBSHOP 
 

 

használja megszakításokkal a készüléket vagy függessze fel átmenetileg a 

készülék használatát. 

 

 

 

Biztonsági előírások: 

1. A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 

0~40°C között! 

2.  A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a 

berendezés és tartozékainak épp állapotát. 

3.  Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül. 

4.  Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az 

olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!  

5.  Ne az aljzati panelnél fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan 

két kézzel tartsa meg a készüléket. 

6.  A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba 

semmilyen nemű folyadékkal. 

7.  Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz! 

8.  Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy 

tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás 

helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék! 

9.  Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak 

tartozékait! [ 10. ] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között 

használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett 

területeket! 

10.  NE takarja le vagy helyezzen bármit a készülék Ventilátor szellőzőnyílása 

elé a készülék működése közben, valamit óvja szennyeződéstől és 

nedvességtől. [ 

11.  NEM kerülhet semmilyen idegen tárgy a berendezés nyílásaiba, 

illesztéseibe ill., csatlakozóiba. 
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12.  NE érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: 

bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok]. 

13.  NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben, ill. NE 

tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrét. 

14. A készülék kizárólag műanyag foglalatú fénycsövekkel működtethető. 

15.  A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha 

kikapcsolt állapotban van. 

 

 

 


