
Duální UV/LED lampa MollyLux D9 
Návod k obsluze 

 

Technické údaje 

Napájení: jmenovitý příkon 100-240V, 50/60Hz 

     jmenovitý výkon: DC24V2A 

Výkon: 150W 

Počet UV/LED diod: 57 

Vlnová délka: 365+405nm 

Model: MollyLux D9 

 

 

Popis prvků 

1. infračervený senzor 

2. displej časovače 

3. tlačítka časovače 

4. napájecí konektor 

 

 

Návod k obsluze 

 

1. Připojte zařízení ke zdroji napájení. 

2. Pro rozsvícení lampy stiskněte tlačítko časovače – vyberte jednu z možností 10s/30s/60s/99s. 

Low heat mode 99s je tzv. bezbolestný režim. Nebo začněte pracovat bez výběru času – vložte ruku do tunelu lampy 

a lampa se spustí v automatickém režimu (limit max. 120s). 

3. Po stisknutí tlačítka 99s přejde přístroj do bezbolestného režimu a vytvrzovací výkon se bude postupně s přibývajícím 

časem zvyšovat. 

4. Postupujte podle pokynů pro vytvrzování konkrétního produktu. 

5. Pokud chcete dobu vytvrzování prodloužit, stačí pouze znovu vložit ruku do tunelu lampy a lampa se znovu uvede 

to provozu.  

6. Pro ukončení vytvrzování stiskněte libovolné tlačítko časovače. 

7. Po použití lampu odpojte od sítě. 

 

Důležitá upozornění 

 
Lampa by měla být napájena pouze z vhodného zdroje. 

Nepoužívejte lampu: 

• Ve vlhkých místnostech 

• Pokud je poškozen napájecí adaptér 

• Pokud je zařízení nebo propojovací kabel poškozen 

• Pokud nefungují tlačítka časovače 

Zařízení by nemělo být ponecháno v provozu déle než 60 minut, protože může dojít ke zkrácení životnosti přístroje. Odpojte 

lampu od zdroje napájení, když ji nepoužíváte, nebo když lampu potřebujete vyčistit. 

Je zakázáno zasahovat do elektrického zařízení, neodstraňujte kryty a záslepky, nedotýkejte se živých částí. Vždy striktně 

dodržujte bezpečnostní pokyny a výstrahy, které souvisí s používáním elektrických spotřebičů a zařízení. 

Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama, riziko zásahu elektrickým proudem! Chraňte 

před kontaktem s prachem, vodou a jinými kapalinami. 

Při práci se nedívejte přímo do světla lampy, hrozí riziko poškození zraku! 

Chraňte před dětmi! Nevhodné pro práci během těhotenství. 

 

Prodávající: X-NAILS.CZ, Bc. Dana Matušková, Sušilova 41/2, 68201 Vyškov, www.x-nails.cz  

Importér: Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c Ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź, Polska allehurt.com  

Made in P.R.C. 
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