
PLATINUM Black King
Multi LED lamp for all UV/LED systems

Návod k použití



                        1 – časový displej 4 - časovač 90 sekund
                        2 - časovač 30 sekund 5 - vypínač

                        3 - časovač 60 sekund 6 - zástrčka pro adaptér

Specifikace

Maximální výkon lampy: 36W

Počet diod: 2W x 18

Časovač: 30, 60 a 90 sekund

Velikost: 240 x 210 x 96 mm

Adaptér

Vstupní napětí: 100-240 V (50-60 Hz)

Výstupní napětí: 12 V (3 A)



Základní informace
Přístroj je určen pro profesionální použití. Duální technologie umožňuje vytvrzovat produkty z UV i
LED systémů. K dosažení nejlepších výsledků si prosím přečtěte pozorně tento návod. Před prvním
použitím  přístroje  odstraňte  obalové  materiály  a  ochranné  fólie.  Spodní  podložka  lampy  je
odnímatelná, k tělu lampy je poutána magnety.

Práce s přístrojem

Instrukce pro vytvrzení UV/LED materiálů
1) Připojte adaptér do zástrčky pro adaptér a do elektrické sítě. Před zapojením kabelu do

sítě zkontrolujte zda napětí odpovídá určenému napájení.

2) Stiskněte vypínač (označení ON/OFF).

3) Vytvrzujte UV/LED materiály doporučenou dobu. (Doba tvrzení se může u jednotlivých
materiálů  lišit  v  návaznosti  na  obsahu pigmentů v  daném materiálu)  Nastavte  dobu
vytvrzení stisknutím jednoho tlačítka časovače –  30 sekund, 60 sekund nebo 90 sekund.
Lampa  se  po  stisknutí  časovače  automaticky  zapne.  Lampa  je  vybavena  senzorem
pohybu, pro další sepnutí diod stačí vložit ruku do lampy. 

Upozornění:

➢ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

➢ Používejte lampu v souladu s tímto návodem.

➢ Pokud lampu nepoužíváte, odpojte ji od sítě.

➢ Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody ani se jí nedotýkejte vlhkýma rukama.

➢ Nedívejte se do lampy, může dojít k poškození očí.

➢ Nenechávejte  lampu zapnutou více než 600 minut v kuse,  mohlo by dojít  ke snížení
životnosti přístroje.

➢ Nepoužívejte lampu s vadným nebo poškozeným adaptérem.

➢ Nepoužívejte lampu, pokud nefungují časovače.

➢ Netahejte za napájecí kabel ani jej neohýbejte.

Čištění:
Lampa nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Pokud je vyčištění nutné, použijte navlhčený hadřík
obsahující trochu čistícího přípravku a pak usušte.  Nepoužívejte čistící sprej, ani velké množství
vody. Hrozí elektrický šok.

UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZAČNETE LAMPU ČISTIT, ODPOJTE LAMPU OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ!



Záruční list

Na lampu lze uplatnit záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu, že se
na záruku budou vztahovat zákonné podmínky. Po dobu záruky odstraní dovozce nebo 
autorizovaný servis bezplatně veškeré poruchy výrobků způsobené výrobní závadou 
nebo vadou materiálu.

Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou 
výrobcem.

Do záruky nespadají škody vzniklé:
běžným opotřebením
zásahem neautorizovaného servisu
nevhodným používáním nebo zanedbanou péčí o výrobek
používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud:
nebyl předložen originál záručního listu
údaje na výrobku se liší s údaji na záručním listě
nebyl dodržen návod k obsluze a výrobek byl používán pro jiné účely než obvykle

Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s 
výkonem servisního technika vlastník výrobku.

Typ výrobku:

PLATINUM Black King
Multi LED lamp for all UV/LED systems

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko a podpis
prodejce:

Distibutor pro ČR a SK:
European Beauty Distribution, a.s.

Türkova 828
149 00  Praha 4
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