
1.) A készülék- és annak tartozékai csak 
beltéri körülmények között használ-
hatóak, 0°~40°C között!
2.) A készüléket nem használhatják 18 év 
kor alatti személyek.
3.) A készülék üzembe helyezése előtt 
minden esetben ellenőrizze le a beren-
dezés- és tartozékai ép állapotát. 
4.) Az üzembe helyezett készülék nem 
hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek 
nem lehetnek jelen a berendezés működ-
tetése során.
5.) Csak stabil, egyenletes felületen 
használja/tárolja a készüléket! Kerülje az 
olyan helyeket, ahonnan a készülék kön-
nyen leeshet/kár keletkezhet benne, vagy 
illetéktelen személyek elérhetik.
6.) Ne használja kéztámasznak a beren-
dezést a használat közben.
7.) A készülék- és annak tartozékai NEM 
kerülhetnek kapcsolatba semmilyen 
nemű folyadékkal.
8.) Ne érjen nedves/vizes kézzel a 
készülékhez vagy annak tartozékaihoz, 
még kikapcsolt, áramtalanított állapot-
ban sem!
9.) 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!
10.) Kizárólag illetékes személyek javíthat-
ják a készüléket vagy annak tartozékait: 
BRILLBIRD Europe Kft., Szakszervíz (1066 
Budapest, Ó utca 46.).

11.) Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri 
körülmények között használja/tárolja a 
készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szenny-
ezett területeket!
12.) Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel 
se a készülék UVLED égőit (lásd. ábra 01 ) pl.: 
bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/ 
eszközök/anyagok, valamint vízzel/tisztítószer-
rel se érintkezzenek. Ellenkező esetben, kár 
keletkezhet az UVLED égőkben és súlyosan 
csökkenhet a teljesítményük így, lerövidülhet a 
berendezés élettartama.
13.) Ne nézzen közvetlenül a készülék fényfor-
rásába működés közben (lásd. ábra  01 ), ill. NE 
tegye ki túlzott mértékű UVLED sugárzásnak a 
bőrét.  Ellenkező esetben, szem- és bőrkáro-
sodást, valamint korai bőröregedést is szen-
vedhet.
14.) Egyes gyógyszerek- és kozmetikumok 
fokozhatják az UV sugárzásra való érzéke-
nységet. A készülék használata előtt távolítson 
el minden kozmetikumot a bőrfelületről ill., 
győződjön meg arról, hogy ne alkalmazzon 
UV érzékenységet fokozó- vagy kiváltó készít-
ményeket.
15.) Ne használja a készüléket UV sugárzásra 
érzékeny- vagy szeplősödésre hajlamos bőrrel 
rendelkező személyeken ill., korábban bőrrák-
ban szenvedőkön.
16.) A készülék elektromos részei akkor is ren-
delkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapot-
ban van. A használat befejeztével, minden eset-
ben kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket a 
HASZNÁLAT 6.) pontnak megfelelően.)

HASZNÁLAT

1.) Csomagolja ki óvatosan a berendezést és tartozékait.
2.) Válasszon egy stabil, egyenletes felületet a készülék használatához.
3.) Csatlakoztassa össze a hálózati dugaljt az USB kábellel*, majd csatlakoztassa az USB kábel másik 
végét a készülékbe (lásd. ábra 03.) ill., illessze a dugalj végét a hálózati aljzatba ütközésig.
4.) A készülék bekapcsoláshoz, nyomja meg egyszer röviden a készülék talpazatán található kapcsolót 
(lásd. ábra 02.). 
5.) A készülék 60mp automata időzítővel van ellátva, így a készülék 60mp használat után kikapcsolja 
önmagát hangjelzés nélkül. A használat folytatásához, nyomja meg ismét kapcsolót (lásd. ábra 02.). A 
működés közben való kikapcsoláshoz/megállításhoz nyomja meg röviden egyszer a készülék talpaza-
tán található kapcsolót (lásd. ábra 03.).
6.) Amennyiben befejezte a munkát a készülékkel, kapcsolja ki a berendezést a HASZNÁLAT 5. pont-
jának megfelelően, majd távolítsa el az USB kábelt a készülékből, majd a hálózati dugaljt az aljzatból.

Megjegyzés: Amennyiben a készülék túlságosan felmelegedne használat közben, függessze fel a beren-
dezés használatát legalább 15 percre. Amennyiben a használat során égető érzetet tapasztal a körömle-
mez felületén (ez az alkalmazott anyagtól és a köröm érzékenységétől is függ), használja megszakítások-
kal a berendezést vagy átmenetileg függessze fel a készülék használatát.

FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék és a tartozékok 
ép állapotát.

FIGYELEM! A berendezés meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/  
javításához  keresse fel a vásárlás helyszínét! Brill Bird Europe Kft.; 1066 Budapest, Ó utca 46.

A készüléket és annak tartozékait minden esetben beltéri körülmények között, száraz helyen, 
sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta állapotban tárolja. A készülék USB vezetékét óvatosan, lazán te-
kerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben 
ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS

TÁROLÁS

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékkel kapcsolatos bővebb információkért , látogasson el honlapunkra:
http://www.brillbird.hu/mukorom-alapanyagok/mukormos-csiszologep-uv-lampa

Ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét.

FIGYELEM! A karbantartás & tisztítást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áram-
talanított állapotáról [lásd. HASZNÁLAT 6.) pont]. A karbantartás & tisztítást csak a készülék- és az 
UVLED égők teljes lehűlése után végezze! Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel sem a berendezés 
UVLED égőit [pl.: bőrfelület, körmöm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok]. A művelet 
során ajánlott kesztyűt viselni. Ne szerelje szét a berendezést vagy annak tartozékait.

Karbantartás & tisztítást szükséges eszközök:
Puha ecset és egy műszálmentes száraz, tiszta, puha ruhaanyag.

Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot 
helyezni). Törölje át puha, száraz ruhával a készülék külső burkolatát, a nehezebben elérhető részeiket 
tisztítsa meg puha ecsettel. Törölje át ismét a készülék külső burkolatát a puha, száraz ruhával, majd 
ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a HASZNÁLAT 2-5.) pontjainak megfelelően.

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves 
puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy NEM kerülhet folyadék a készülék belsejébe vagy annak, 
nyílásaiba, illesztéseibe, vagy érintkezhet annak UVLED égőivel vagy USB csatlakozójával (lásd. ábra  01   
- 03  )! Ellenkező esetben kár keletkezhet a berendezésben. A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra 
juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg 
a készülék teljes száradását, valamint, 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. Illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket. 
BRILLBIRD Europe Kft., Szakszervíz (1066 Budapest, Ó utca 46.).

MINI UVLED Lámpa

1.1

  BERENDEZÉS RÉSZEI

Használati
Útmutató

  DOBOZ TARTALMA
1db MINI UVLED Lámpa
1db USB kábel*
A hálózati dugalj nem tartozék. 
Az ajánlott dugalj 5V, 1.0A 
értékekkel és USB csatlakozóval 
kell rendelkezzen a megfelelő 
működésérdekében. 

Kérjük figyelmesen olvassa el az összes biztonságra 
vonatkozó figyelmeztetést a berendezés használata előtt.

Őrizze meg a Használati útmutatót későbbi használat esetére is.

A MINI UVLED Lámpa az UV- és UVLED fényre kötő 
mőköröm alapanyagok megszilárdítására szolgáló 
berendezés. Apró méretével és praktikus kial-
akításával még a kihívást jelentő technikák is kön-
nyűszerrel kivitelezhetőek. Nagyszeű kis segítség 
akár a szlonmunkában, akár otthon is. Letisztult 
apró külsejével pedig bárhova magaddal viheted.

MŰSZAKI JELLEMZŐKBEMUTATÁS
UV besorolás: UV Típus 3 (365+405nm)

Kimeneti jellemzők: 5V, 1.0A
Teljesítmény: 16W±10%

Méret: 59*50*61mm
Súly: 36g±10%
Időzítő: 60mp

       UVLED égők (3db).
       Vezérlő gomb (Be/Ki kapcsolás).
       USB Csatlakozó.
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