
Inhoud verpakking
1x Lamp (Nageldroger) 

1x Stekker

1x Gebruiksaanwijzing

Product overzicht
1 Infrarood bewegingssensor

2 LCD display

3 Timer 10s

4 Timer 20s

5 Timer 60s

6 Timer 99s - Lower heat

7 Stekker input

Attentie  

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Gebruik geen andere stekker dan de bijgeleverde stekker.  

Dit kan voor schade zorgen. Houd water en andere vloeistoffen 

uit de buurt van het apparaat om schade en elektriciteit  

schokken te voorkomen.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet 

gebruikt wordt. Gebruik het apparaat niet voor Langer dan 6oos. 

Dit kan de Levensduur van het apparaat verkorten.

Schijn de LED Lampen niet direct in de ogen, dit kan schadelijk 

zijn. Niet zelf repareren! Buiten bereik van kinderen houden.

Specificaties
• 36 Stuks UV/LED beads (365+405nm) 

• Max wattage: 54W

• Input: 100-240V, 50-60Hz

• Output: DC 24V

• Product afmetingen: 221 x 205 x 92 mm

• Verpakking afmetingen: 487 x 438 x 460 mm

GEBRUIKSAANWIJZING DUAL 54W en 80W Premium-nagellamp
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1.  Bevestig de stekker aan de nageldroger en stop hem  

vervolgens in het stopcontact.

2.  Zodra de nageldroger is opgestart kunt u één van de vier  

timers selecteren. U heeft de keuze uit 10s, 30s, of 60s,  

of 99s (De 99s knop be  schikt over een “lower heat” functie  

die warmtepieken voorkomt).

3.  Wanneer u de gewenste timer heeft geselecteerd, kunt u uw 

hand in de nageldroger plaatsen. Het apparaat zal dan gelijk 

van start gaan. Als u geen timer selecteert, zal het apparaat 

tot 99 tellen en vervolgens de infrarood lampen uitschakelen.

4.  De 10s, 30s en 60s timers beschikken allemaal over een zoge-

naam- de “memory function”. Dit houdt in dat u het apparaat 

zo kan instellen dat hij automatisch de 10s (of 30s of 60s) timer 

gebruikt wanneer de nagels  in de cabine worden  geplaatst.  

Om dit  in te  stellen onderneemt u de volgende stappen:  

(1) druk op de 10s timer knop, (2) wacht 2s, druk vervolgens 

nogmaals op de 10s timer knop. 10s staat nu ingesteld als stan-

daard setting. Om dit ongedaan te maken houdt u de 10s timer 

knop 2s lang ingedrukt, OF drukt u op een andere timer knop.

5.  De 99s timer beschikt over een “lower heat” functie. Wanneer 

deze actief is, stijgt het wattage niveau gedurende de ggs van 

een lager wattage tot het maximale wattage. Dit voorkomt 

warmtepieken die vaak voorkomen bij het gebruik van builder 

gels. Deze lower heat functie is NIET standaard ingesteld.  

Om hem te activeren moet u de 99s timer knop 2s lang  

ingedrukt houden. Om de functie uit te schakelen moet u de 

99s timer knop opnieuw 2s lang ingedrukt houden. Houd er 

rekening mee dat de lower heat mode alleen geactiveerd kan 

worden via de 10s, 30s, 60s en bewegingssensor (99s) timers 

(hij kan dus niet geactiveerd wor den wanneer de 99s timer al 

bezig is). Als de 99s timer al bezig is en u de lower heat functie 

wilt activeren, volg dan de volgende stappen: (1) druk op een 

van de 10s, 30s, of 60s timer knoppen, (2) houdt de 99s timer 

knop 2s lang ingedrukt. De lower heat functie is nu geactiveerd.

6.  In het geval van de 10s, 30s, en 60s timers worden de secon-

den afgeteld op het LCD scherm. In het geval van de 99s en 

bewegingssensor timers start hij bij o en telt hij door tot 99.

INSTRUCTIES


