
                                                                                 

Gebruiksaanwijzing Sofi Nagellamp 

 
 

 

 

 

Gebruiksmethode: 

1. Sluit de voedingsadapter aan op de lamp. 

2. Om het apparaat te laten werken, moet de juiste bedrijfsmodus worden geselecteerd. 

3. Er zijn 4 knoppen op het apparaat: 10s, 30s, 60s, 99s (Low Heat Mode). 

4. Wanneer u uw hand in de lamp steekt, start de sensor het apparaat. Maximale looptijd, geen 

selectie 

overeenkomstige modus is 120s. 

5. De 99 seconden-modus is dat het lampvermogen elke 30 seconden geleidelijk toeneemt. Het 

egaliseert het 

een branderig gevoel tijdens het aanbrengen van bouwgels. 

6. De uitschuifbare onderkant van de lamp vergemakkelijkt de pedicurebehandeling. 

Opmerkingen 

1. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de lamp voor het eerst gebruikt. 

2. Kijk niet rechtstreeks in de LED-lamp, omdat dit uw gezichtsvermogen kan beschadigen. 

3. Gebruik de lamp niet wanneer de voeding is beschadigd. 

4. Te lange blootstelling kan de huid beschadigen. 



                                                                                 
5. Er moeten producten worden gebruikt die zijn ontworpen om te worden uitgehard met LED-licht. 

6. Vergeet niet om het apparaat na gebruik uit het stopcontact te halen. 

7. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen. 

Technische data: 

Nominaal vermogen 100 / 240V, 50 / 60Hz 

DC 24V / 1.5A nominale ingang 

Afmetingen 21 * 20 * 12 cm 

36 leds 

72W 

Lampstroomaansluiting Selecteer het lampuur 

Lamp 

Werktijdweergave: 

lampen 

VEILIGHEIDS MAATREGELEN 

1. Het apparaat is een professionele uitrusting voor gebruik in schoonheidssalons. 

Apparaatbediening: 

alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel kunt u ongewenste effecten tijdens de procedure 

voorkomen. 

2. Het is niet toegestaan het apparaat uit elkaar te halen of te proberen te gebruiken voor andere 

doeleinden dan hier aangegeven 

handleiding. Alle service en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde 

medewerker 

dienst (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk). 

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte 

handen - zodat: 

er zijn geen vloeistoffen in het apparaat gekomen. 

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend 

servicecentrum 

het bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: 

a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, b) het apparaat geeft een vreemde geur af, rookt of maakt 

vreemde geluiden, c) kabel 



                                                                                 
de voeding is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd. 

5. Het is niet toegestaan om voorwerpen op de kabels te plaatsen. Installeer het apparaat niet op 

plaatsen waar iemand kan 

stap op het netsnoer. 

6. Trek om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens als u klaar bent met werken 

apparaat. 

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in het gat komt 

haal het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant. 

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele wagen, plank of voertuig. Het apparaat kan vallen als 

het valt 

beschadigd. 

9. Om de ingestelde levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut 

van tevoren te vertrekken 

een tweede keer op de aan/uit-knop drukken (tussen in- en uitschakelen en vice versa). 

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het 

het risico op storing van het apparaat, beschadiging of zelfs verbranding. 

VOORZICHTIGHEID: 

1. Neem bij schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een geautoriseerde 

vertegenwoordiger 

service - dit vermijdt het gevaar. 

2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met beperkte 

mobiliteit 

fysieke en mentale capaciteiten en een persoon met onervarenheid en kennis van de apparatuur, 

indien aanwezig 

toezicht of instructie in het veilige gebruik van de apparatuur, zodat wordt voldaan aan de gevaren 

die eraan verbonden zijn 

begrijpelijk. 

3. Het apparaat is niet bedoeld om door kinderen te worden bespeeld. Kinderen mogen niet met het 

apparaat spelen. 

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of mensen met onvoldoende kennis in 

het veld 

zich in de buurt van het gebruikte apparaat bevinden. 



                                                                                 
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik of contact met elektrische apparatuur 

kan een risico op letsel of overlijden opleveren, daarom moet het apparaat worden gebruikt en 

buiten het bereik van kinderen houden. 

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT 

Versleten elektrische apparatuur, instrumentatie en verpakking moeten worden overgedragen aan 

de centra 

recycling van grondstoffen in overeenstemming met de principes van milieubescherming. Apparaten 

elektrische apparatuur mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Je zou moeten volgen 

volgens de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen 

in overeenstemming met Richtlijn 2012/19 / EG betreffende afgedankte elektrische apparatuur en 

elektronisch afgedankte elektrische apparatuur moet apart worden ingezameld en vervolgens naar 

inzamelpunten worden gestuurd 

afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. 

Aan het einde van de bruikbaarheid, evenals oude apparaten bevatten volwaardige elementen 

 


