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SYMBOLEN

 Gevaar!

Als de voorschriften niet worden 
nageleefd, kan dit leiden tot letsels.

 Let op!

Als de voorschriften niet worden 
nageleefd, kan dit leiden tot mate-
riële schade.

 Info

Staat voor aanwijzingen en verkla-
ringen.

 WEEE-aanduiding

Het apparaat mag niet via het huis-
vuil worden weggegooid.

 Beschermingsklasse

De bescherming tegen aanraking 
wordt door een dubbele isolatie 
gewaarborgd. Alle spanningvoe-
rende delen hebben naast de be-
drijfsisolatie nog een extra isolatie. 
Apparaten van de beschermings-
klasse II hoeven niet met een aar-
ding verbonden te zijn.
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VEILIGHEIDS-   
VOORSCHRIFTEN

Lees en volg deze gebruiksaan-
wijzing volledig voordat u het 
apparaat gebruikt en bewaar ze, 
voor het geval u later iets wilt 
nalezen.

Als u het artikel aan iemand an-
ders doorgeeft, doe er dan ook 
deze gebruiksaanwijzing bij.

Voorschriftmatig gebruik
Het apparaat en de accessoires 
dienen voor het opbrengen en 
fi xeren van nageltips (kunstna-
gels) en zijn alleen geschikt voor 
gebruik in het privéhuishouden. 
Ze zijn niet geschikt voor bedrijfs-
matig gebruik, bijv. in een nagel-
studio.
Het apparaat mag alleen in geslo-
ten ruimtes met de meegelever-
de accessoires worden gebruikt.
Bij niet voorgeschreven gebruik 
kunnen er letsels of gezondheids-
klachten ontstaan!
Houd u beslist aan de beschreven 
werkwijzen!

Gevaar voor kinderen 
en een uitgebreidere 
kring personen
Dit apparaat kan door 
personen vanaf 18 jaar 
met verminderde fysieke, 
sensorische of mentale 
capaciteiten of een ge-
brek aan ervaring en/of 
kennis worden gebruikt, 
als er toezicht op hen 
wordt gehouden of als 
ze met betrekking tot het 
veilige gebruik van het 
apparaat geïnstrueerd 
zijn en de daaruit voort-
vloeiende gevaren heb-
ben begrepen.
Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen.
De reiniging en het ge-
bruikersonderhoud mo-
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gen niet door kinderen 
worden uitgevoerd.
Kinderen jonger dan 8 jaar moe-
ten uit de buurt van het apparaat 
en het netsnoer worden gehou-
den.

Bewaar het apparaat en alle ac-
cessoires steeds zo dat ze niet 
toegankelijk zijn voor kinderen.

Houd kinderen uit de buurt van 
verpakkingsmateriaal. Bij inslik-
ken bestaat er verstikkingsge-
vaar. Let er ook op, dat de verpak-
kingszakken niet over het hoofd 
worden getrokken.

Gevaar door elektriciteit
Gevaar voor een elektri-
sche schok! Het apparaat 

werkt met gevaarlijke span-
ning.
De omgang met vloeistoff en 
in combinatie met elektrische 
apparaten vereist de hoogste 
aandacht!
Let erop dat uw handen al-
tijd droog zijn wanneer u de 

netstekker aansluit of eruit 
trekt of bij het bedienen van 
het apparaat.
Het apparaat mag niet worden 
blootgesteld aan waterdruppels 
of spatwater.

Het apparaat mag niet in water of 
andere vloeistoff en worden ge-
dompeld. Gevaar voor een elek-
trische schok! Gebruik het appa-
raat daarom ook niet in de buurt 
van vochtbronnen zoals een was-
tafel, een badkuip of een douche.

Gebruik het apparaat niet in de 
openlucht en stel het nooit bloot 
aan weersinvloeden zoals regen, 
sneeuw of vorst.

Sluit het apparaat aan op een 
naar behoren geïnstalleerd stop-
contact, waarvan de spanning 
voldoet aan de ‘Technische gege-
vens’.

Bij gebruik van een tussenstek-
ker of verlengkabel moeten deze 
voldoen aan de geldige veilig-
heidsvoorschriften. De aangege-
ven maximale stroomsterkte mag 
niet worden overschreden.



5

Let erop, dat het stopcontact 
goed toegankelijk is, zodat u  de 
netstekker er zo nodig snel kunt 
uittrekken.

Gebruik het apparaat niet:
• wanneer het apparaat bescha-

digd is,
• de stroomkabel of netstekker 

beschadigd zijn 
• wanneer het apparaat gevallen 

is,
• wanneer de timerfunctie van 

het apparaat niet meer goed 
functioneert.

Wikkel de stroomkabel voor elk 
gebruik helemaal af.

Let er daarbij op dat de stroom-
kabel niet ingeklemd, geplet 
of door scherpe randen of hete 
voorwerpen beschadigd wordt.

Trek de netstekker uit het stop-
contact:
• wanneer u het apparaat niet ge-

bruikt,
• na het gebruik,
• voordat u het apparaat schoon-

maakt of wegzet,

• wanneer er tijdens het gebruik 
kennelijk een storing optreedt,

• bij onweer.

Trek daarbij steeds aan de 
netstekker, niet aan het netsnoer.

Breng geen veranderingen aan 
het apparaat of aan de stroomka-
bel aan.

Laat reparaties alleen 
door een vakwerkplaats 
uitvoeren. Let ook op de 
garantiebepalingen.
Wanneer de stroomkabel 
van dit apparaat wordt 
beschadigd, moet deze 
door de fabrikant, zijn 
klantendienst of een vak-
werkplaats worden ver-
vangen om risico’s te ver-
mijden.
Het apparaat mag niet op een tijd-
schakelklok of een apart op afstand 
werkend systeem, zoals een sche-
meringsschakelaar of een radio-
stekkerdoos worden aangesloten.
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Leg de stroomkabel zo dat er nie-
mand over kan struikelen.

Gevaar voor verwondingen of ge-
zondheidsrisico’s

Een gelmanicurebehan-
deling is voor de huid net 

zo schadelijk als een bezoek 
aan een zonnebank en ver-
hoogt ook dienovereenkom-
stig het risico op huidkanker en 
kan leiden tot voortijdige ver-
oudering van de huid.
Bovendien beschadigt het UV-
licht ook de nagels die op ter-
mijn steeds dunner en brozer 
worden. Nagels hebben on-
geveer zes weken nodig om te 
herstellen van een gelmani-
cure. Daarom niet regelmatig, 
maar alleen voor speciale ge-
legenheden de nagels behan-
delen met een gelmanicure. 
Smeer de handen voordien in 
ieder geval in met zonnecrème!

UV-licht (ultraviolet licht)

Kijk niet direct in het ultraviolette 
licht van het apparaat.

Ultraviolette straling van de zon 

of van UV-apparaten kan schade 
aan de huid of ogen veroorzaken 
die onomkeerbaar is.

Dit is zowel afhankelijk van de in-
tensiteit als van de duur van de 
bestraling, maar ook van de indi-
viduele gevoeligheid van huid en 
ogen. Het dragen van een -ge-
markeerde zonnebril conform EN 
1836 wordt aanbevolen tijdens 
het uithardingsproces.

Het onbeschermde oog kan ont-
steken op het oppervlak en in be-
paalde gevallen kan overmatige 
bestraling het netvlies beschadi-
gen. Na vaak herhaalde bestralin-
gen kan de lens vertroebelen.

Alleen lampen van het voorge-
schreven type (UV-9W 365 nm) 
gebruiken. Het gebruik van ande-
re lampen kan de UV-dosis veran-
deren.

Bescherm de huid op de rug van 
de hand door zonbrandmiddelen 
aan te brengen. Vooraleer toe te 
passen vooral gevoelige huidzo-
nes als littekens of tatoeages be-
schermen.
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De huid kan na te lange of her-
haalde behandelingen zonne-
brand krijgen. De persoonlijke 
minimale erythemale dosis (MED) 
mag niet overschreden worden 
(minimale persoonlijke UV-dosis 
die een waarneembare roodheid 
van de huid veroorzaakt).

Raadpleeg een arts wanneer u na 
een behandeling een gevoelige 
roodheid van de huid, zwellin-
gen, pijnlijke plekken of verande-
rende moedervlekken vaststelt. 
Geen verdere behandelingen uit-
voeren.

Bij een hoge gevoeligheid of al-
lergische reactie op ultraviolette 
bestraling moet voor het begin 
van de bestraling het advies van 
een arts gevraagd worden.

Geneesmiddelen of cosmetica 
kunnen de gevoeligheid van de 
huid voor UV-licht verhogen.

Niet op dezelfde dag zonneba-
den en het apparaat gebruiken.

Er bestaat verhoogd gevaar voor 
zonnebrand.

Er moeten minstens 48 uur ver-

strijken tussen de eerste twee be-
stralingen in.

Gebruik het apparaat niet wan-
neer er kinderen of dieren in de 
buurt zijn.

Schakel het apparaat uit wanneer 
u het niet gebruikt. Neem alle 
waarschuwingen die op de acces-
soires gedrukt staan in acht.

Accessoires die oplosmiddelen 
bevatten

Bij het inslikken van een 
accessoirevloeistof on-

middellijk een arts raadplegen!
Bij allergische reacties na con-
tact met een accessoirevloei-
stof onmiddellijk een arts raad-
plegen!
Bij contact met de ogen of 
slijmvliezen met een accessoi-
revloeistof onmiddellijk een 
arts raadplegen!
Het inademen van dampen uit 
oplosmiddelhoudende stoff en 
(bijv. aceton) kan leiden tot ge-
zondheidsproblemen en tot het 
uitlokken van allergieën!
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• wanneer u jonger bent dan 18 
jaar en niet onder toezicht bent 
of niet opgeleid werd om te 
werken met het apparaat en u 
de daaruit resulterende geva-
ren niet begrepen hebt;

• wanneer u aan huidkanker lijdt 
of daarvoor gepredisponeerd 
bent;

• wanneer u geneesmiddelen 
neemt die de lichtgevoeligheid 
doen toenemen;

• wanneer u ongewone huidver-
kleuringen hebt die niet door 
een arts opgehelderd werden;

• wanneer u aan een acute zon-
nebrand lijdt of zeer gemakke-
lijk zonnebrand krijgt;

• wanneer u als kind herhaalde-
lijk zware zonnebrand kreeg;

• wanneer u door de inwerking 
van UV-stralen zomersproeten 
krijgt;

• wanneer u van nature een rode 
haarkleur hebt;

• wanneer u meer dan 16 lever-
vlekken (Ø ≥ 2 mm) hebt;

Dampen uit oplosmiddelhouden-
de stoff en niet inademen. Zorg 
voor een voldoende verluchting 
van de ruimte door de vensters 
volledig te openen.

Neem alle waarschuwingen die 
op de accessoires gedrukt staan 
in acht.

Algemene aanbevelingen voor 
de preventie van schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid
Huidcontact met de oplosmid-
delhoudende accessoires vermij-
den. Bijwerkingen, bijvoorbeeld 
jeukende huid of veranderingen 
van de huid, die optreden bin-
nen 2 dagen na het aanbrengen, 
moeten met een arts opgelost 
worden voor verdere toepassin-
gen gebeuren.

Wanneer de huid 16 tot 
24 uur na een behande-

ling met UV-stralen rood wordt, 
mogen binnen een week geen 
verdere behandelingen plaats-
vinden.
UV-apparaten mogen niet ge-
bruikt worden:
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• wanneer u een familielid in de 
eerste graad hebt die al aan 
huidkanker leed;

• wanneer u omwille van een 
ziekte die te maken heeft met 
lichtgevoeligheid niet bruin 
kunt worden of onder behan-
deling van een arts staat;

• wanneer u zwanger bent.

Het wordt aangeraden om 
de UV-bestraling niet vaker 

dan alle 3-4 weken te gebruiken.

Herhaalde, overmatige bestraling 
met UV-stralen kan leiden tot een 
vroegtijdige veroudering van de 
huid. De risico’s kunnen toene-
men bij toenemende UV-bestra-
ling.

Opgelet: materiële schade
Zet het apparaat op een stabiele 
en vlakke ondergrond.

Let erop dat er een voldoende 
grote afstand is tot sterke warm-
tebronnen zoals kookplaten, ver-
warmingsbuizen e.a.

Vermijd warmte-ophoping en zet 
het apparaat zo neer dat de bij 

het gebruik optredende warmte 
rondom goed uit de behuizing 
kan wegtrekken.

Leg geen voorwerpen zoals doe-
ken of tijdschriften op het appa-
raat. Er bestaat brandgevaar!

Plaats geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen (bijvoorbeeld vazen) 
op het apparaat.

Aan de onderzijde van het appa-
raat bevinden zich voetjes. Omdat 
meubelen en vloeroppervlakken 
uit heel verschillende materialen 
bestaan en met de meest ver-
schillende onderhoudsmiddelen 
behandeld worden, kan niet he-
lemaal worden uitgesloten dat 
sommige van deze stoff en com-
ponenten bevatten die de voet-
jes van het apparaat aantasten en 
zacht maken. Leg eventueel een 
antislip ondergrond onder het 
apparaat.

Gebruik voor de reiniging geen 
agressieve chemische reinigings-
middelen, schuurmiddelen, har-
de sponzen of iets dergelijks.
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1 4 UV-lampen bovenaan de opening voor gebruik
 UV-licht hardt de UV-gel uit

2 Opening voor gebruik

3 Toets START
 Schakelt de UV-lampen in

4 Functieweergave voor 90 sec.-timer
 Toont de timerfunctie – UV-lampen branden 90 seconden lang

5 Toets timer 90 sec.
 Start de timerfunctie – UV-lampen branden 90 seconden lang

6 Functieweergave voor timer 150 sec.
 Toont de timerfunctie – UV-lampen branden 150 seconden lang

7 Toets timer 150 sec.
 Start de timerfunctie – UV-lampen branden 150 seconden lang

8 Functieweergave voor timer 240 sec.
 Toont de timerfunctie – UV-lampen branden 240 seconden lang

9 Toets timer 240 sec.
 Start de timerfunctie – UV-lampen branden 240 seconden lang

10 Weergave beschikbaarheid ON / OFF (AAN/UIT)
 Apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet en is ingeschakeld

11 Aan-/uitschakelaar (I/O)
 Apparaat in- en uitschakelen
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12

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23 24

OVERZICHT ACCESSOIRES
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12 Knipper voor nageltips
 Nageltip op de gewenste lengte knippen
13 Applicator met geïntegreerd penseel
 UV-gel aanbrengen
14 Bokkenpootje
 Nagelriemen naar achteren duwen
15 Schuurblokje
 Oneff enheden gladmaken
16 Polijstvijl fi jn (# C SHINE)
 Finishingvijl voor het gladmaken van de nagels
17 Polijstvijl medium (# B CONDITION)
 Finishingvijl voor het vooraf gladmaken van de nagels
18 Polijstvijl grof (# A CLEAN)
 Finishingvijl voor het grof vooraf gladmaken van de nagels
19 Nagelvijl
 Nagels in vorm vijlen
20 Nagellijm (GLUE)
 Nageltips opkleven;  voor gebruik moet de schroefsluiting verwij-

derd en de doseerhulp afgesneden worden.
21 Oplossing voor fi nishing
 Voor de eindbehandeling en het schoonmaken van het penseel
22 Nagelolie (NAIL CARE)
 Voor de verzorging van nagels en nagelriemen
23 UV-gel
 Oneff enheden opvullen en herstellen
24 Nageltips
 200 kunstnagels in verschillende maten
- Strasssteentjes
 12 varianten, 50 stuks van elk
- Gebruiksaanwijzing / garantiekaart
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dat u het aansluit op het elektri-
citeitsnet.

Plaats het apparaat op de werk-
plaats op een stabiele onder-
grond zodat het gemakkelijk toe-
gankelijk is.

Zorg ervoor dat de aan-/uitscha-
kelaar I/O (11) in stand O inge-
drukt is en sluit het netsnoer op 
het elektriciteitsnet aan.

OPKLEVEN
Voorbereiding van de  
vingernagels

De nagellijm (20), de fi -
nishing-oplossing (21), 

de nagelolie (22) en de UV-gel 
(23) kunnen resten achterlaten 
op oppervlakken en kleding 
die maar moeilijk te verwijde-
ren zijn. Leg papier of een doek 
op het werkoppervlak.
Houd de nagellijm (20) en de 
UV-gel (23) ver uit de buurt van 
het ingeschakelde apparaat en 
stel het niet bloot aan direct 
zonlicht. De oplossingen rea-
geren met UV-licht.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Uitpakken
Neem het apparaat en de acces-
soires uit de verpakking.

Verwijder al het verpakkingsma-
teriaal zorgvuldig en wikkel het 
netsnoer helemaal af.

Wanneer u het apparaat 
optilt of van plaats veran-

dert, grijp dan niet in de toe-
passingsopening (1). Boven in 
de toepassingsopening bevin-
den zich de UV-lampen die 
daardoor beschadigd of ver-
ontreinigd kunnen worden.
Controleer voor u het apparaat 
de eerste keer gebruikt of de 
aangegeven spanning op het 
typeplaatje overeenkomt met 
die in uw huis. Het typeplaatje 
bevindt zich op de onderkant 
van het apparaat.
Reinig het apparaat voor het eer-
ste gebruik met een licht bevoch-
tigde doek om mogelijke ver-
pakkings- en productieresten te 
verwijderen. Zorg ervoor dat het 
apparaat volledig droog is voor-
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Was uw handen en gebruik voor 
de vingernagels een borstel.

Droog uw handen af, schuif de 
nog vochtige nagelriem met het 
bokkenpootje (14) naar achteren 
en verwijder de huidrestanten 
van het nageloppervlak.

Behandel de nageloppervlakken 
lichtjes met het schuurblokje (15) 
tot de oppervlakken niet meer 
glanzen.

Vijl de vingernagels af tot op de 
hoogte van de vingertoppen.

Doe wat fi nishing-oplossing op 
een wattenbolletje en veeg het 
slijpstof af.

Kiezen van de nageltips
Kies een nageltip die in de breed-
te en de welving overeenkomt 
met uw nagel.

Leg de gekozen nageltips in de 
volgorde van de vingernagels op 
het werkvlak om later de nagel-
tips niet te verwisselen.

In de tussentijd zijn uw 
vingernagels droog ge-

worden. Laat 20 minuten tijd 
tussen het wassen van de han-
den en het aanbrengen van de 
lijm.
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1/3 2/3

Breng maar weinig lijm 
aan omdat de lijm na het 

opzetten van de nageltips aan 
de randen kan uitlopen en de 
nagelriemen kan verkleven. 
Overtollige lijm kan eventueel 
met een wattenstaafj e verwij-
derd worden.
Zet de nageltip schuin en kan-
tel hem dan daarna onder licht 
aandrukken op de vingernagel. 
Daardoor worden luchtblaasjes 
tussen nageltips en vingernagels 
uitgedrukt.

Leg de nageltips goed en houd ze 
ca. 10 seconden op de vingerna-
gel gedrukt.

Laat de nagellijm ongeveer 2 mi-
nuten drogen.

Voorbereiding van de nageltips
Knip de nageltips met de nagel-
tipknipper (12) aan de kleefzijde 
eerst recht af.

Daarna vijlt u met de nagelvijl 
(19) de nageltips aan de kleefzij-
de af zoals afgebeeld.

Opkleven van de nageltips

De nageltips worden al-
leen op het bovenste stuk 

(1/3) van de vingernagels op-
gekleefd.
Houd de lijmzone van de nagel-
tips schuin naar onder en breng 
wat nagellijm (20) aan op het 
kleefoppervlak.
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dige vingernagel aan. Aan de 
overgang van de nageltips met 
de vingernagels moet een beetje 
meer UV-gel aangebracht wor-
den zodat een eff en nagelopper-
vlak ontstaat.

Houd bij het aanbrengen van de 
gel ca. 0,5 mm afstand tot de na-
gelriem.

Voor het aanbrengen van 
de UV-gel kunnen beide 

zijden van de applicator (13) 
gebruikt worden. Met het pen-
seel kan de gel beter verdeeld 
worden, met de kogelzijde kan 
de gel beter aangebracht wor-
den.
Probeer al in de eerste stap om 
de oneff enheden met de gel uit 
te vlakken.
Wanneer er gel op de nagelriem 
komt, moet die bijvoorbeeld 
met een wattenstaafj e verwij-
derd worden voor hij uithardt.
Breng eerst de gel op de vin-
gernagels van één hand aan en 
hardt die daarna uit voor u het 
hele proces overdoet met de 
andere hand.

Knip de nageltips na het opkle-
ven met de nageltipknipper (12) 
op de gewenste lengte.

Daarna vijlt u met de nagelvijl 
(19) uw nieuwe vingernagels in 
vorm. Doe dat voorzichtig omdat 
de nageltips door de lijm alleen 
maar voorgefi xeerd zijn.

Bij alle vingernagels de overgang 
van de nageltips naar de vinger-
nagels met de nagelvijl (19) af-
vlakken. Daarbij de eigen nagels 
niet vijlen.

AANBRENGEN EN  
UITHARDEN VAN DE UV-GEL
Aanbrengen

Breng met de applicator (13) een 
beetje UV-gel (23) op de volle-
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Herhaal het proces met 
de naar boven gedraaide 

duimnagel en behandel daarna 
de vingernagels van de tweede 
hand.
Bij oneff enheden op de vinger-
nagels maakt u die ook weer 
glad met de gel en herhaalt u 
de uitharding gedurende 90 
respectievelijk 150 seconden.
De oppervlakken van de vin-
gernagels zijn na de uitharding 
een beetje kleverig. Gebruik 
een wattenbolletje met een 
beetje fi nishing-oplossing (21) 
om de kleverige laag te verwij-
deren.
Maak nu de oppervlakken van 
de vingernagels mat met behulp 
van het schuurblokje (15).

Daarna gebruikt u de polijstvijlen 
in de volgorde # A CLEAN (18), # 
B CONDITION (17) en daarna # C 
SHINE (16) om de oppervlakken 
op het lakken voor te bereiden.

Uitharden
Druk de aan-/uitschakelaar I/O 
(11) in stand I om het apparaat 
in te schakelen. Het beschikbaar-
heidslichtje AAN/UIT (10) licht 
groen op.

Houd de vingers met de vinger-
nagels naar boven in de toepas-
singsopening (2). Laat de duimen 
buiten de opening en behandel 
die dan daarna afzonderlijk om-
dat door de schuine ligging van 
de duimen de gel niet zou uithar-
den.

Druk op de toets START (3). De 
functieweergave voor de 90 se-
conden timer (4) is nu verlicht en 
de UV-lampen (1) gaan aan en 
lichten gedurende 90 seconden.

Druk bij het eerste uitharden op 
de toets timer 240 seconden (9). 
De UV-lampen lichten nu gedu-
rende 240 seconden. De functie-
weergave voor de 240 seconden 
timer (8) licht ook op in deze ti-
merkeuze.
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VERZORGEN, OPVULLEN EN 
VERWIJDEREN VAN NAGEL-
TIPS

Verzorgen
Breng ‘s avonds een beetje nage-
lolie NAIL CARE (22) aan op de 
nagels en wrijf de olie in de na-
gelriemen in.

Draag om uw nagels te bescher-
men bij alle activiteiten die de 
nagels kunnen beschadigen zo-
als spoelen of wassen met afwas-
middel of wasmiddel, rubberen 
handschoenen.

Opvullen

Omdat uw natuurlijke na-
gels groeien, ‘groeien’ uw 

nageltips mee en ontstaat er 
een afstand met de nagelriem. 
Die spleet kan ongeveer elke 3 
tot 4 weken met UV-gel opge-
vuld worden.
Het proces gebeurt zoals be-
schreven onder ‘aanbrengen’. 
Houd er rekening mee dat het 
verwijderen van de nagellak 
met het schuurblokje (15) of 

met de polijstvijlen (16, 17 en 
18) moet gebeuren omdat een 
middel om nagellak te verwij-
deren de lijm en de UV-gel kan 
verweken.

Verwijderen van de nageltips
OPGELET: gevaar voor 
letsels! De nageltips kun-

nen niet afgetrokken worden. 
Bij een poging om de nageltips 
af te trekken, kunt u uw eigen 
vingernagels inscheuren.
Knip de nageltip met de nageltip-
knipper (12) af tot aan de eigen 
vingernagels.

Vijl de rest van de nageltip met 
de nagelvijl (19) voorzichtig weg 
en gebruik daarna de polijstvijlen 
(16, 17 en 18) om de nagels te 
polijsten.

Breng wat nagelolie NAIL CARE 
(22) op de nagels aan.
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UV-LAMPEN VERVANGEN
Voordat u de UV-lampen 
vervangt in ieder geval 

de stekker uit het stopcontact 
halen!
Alleen de lampen gebruiken con-
form de technische specifi caties!
Draai het apparaat om en leg het 
bijvoorbeeld op een handdoek 
om krassen op de behuizing te 
vermijden.

Draai met een kleine kruiskop-
schroevendraaier (25) de schroef 
(26) eruit.

26

25

27

28

Haal de bevestigingslijst (27) er 
voorzichtig af.

REINIGING
Om het apparaat te reini-
gen in ieder geval de 

stekker uit het stopcontract 
trekken!
Het apparaat mag niet in water 
of andere vloeistoff en worden 
gedompeld. Gevaar voor een 
elektrische schok!
Reinig het apparaat met een licht 
bevochtigde doek.

Zorg ervoor dat het apparaat 
volledig droog is voordat u het 
opnieuw aansluit op het elektrici-
teitsnet.

Reinig de fl esjes en de sluitingen 
met een stukje keukenrol.

Reinig de applicator (13), vooral 
de zijde met het penseel, met een 
beetje fi nishing-oplossing na elk 
gebruik en veeg hem droog met 
een stukje keukenrol.
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Trek de beschermschijf (28) recht 
uit het apparaat. De bescherm-
schijf wordt links en rechts in het 
apparaat gebracht.

Trek de defecte UV-lamp voor-
zichtig recht uit de fi tting uit.

Steek een nieuwe UV-lamp in de 
fi tting en druk ze er voorzichtig in 
tot ze vastklikt.

Plaats de beschermschijven (28) 
aan beide zijden onder de gelei-
dingen op het apparaat en schuif 
ze tegen de aanslag.

De bevestigingslijst (27), zoals 
afgebeeld, eerst met het ene uit-
einde inhaken, daarna voorzich-
tig in het midden een beetje naar 
boven buigen om het tweede uit-
einde te kunnen inhaken.

Draai de schroef (26) niet te vast 
aan.

STORING EN VERHELPEN 
VAN DE STORING
Fout
Apparaat geen functie

Mogelijke oorzaak en verhel-
pen van de storing
Netstekker aangesloten? Netstek-
ker aansluiten.

Fout
UV-gel hardt niet uit

Mogelijke oorzaak en verhel-
pen van de storing
UV-behandeling te kort? Behan-
delingsduur verlengen/herhalen.

Werken alle UV-lampen? UV-lamp 
eventueel vernieuwen.

UV-gellaag te dik? Minder UV-gel 
aanbrengen.
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CONFORMITEITS- 
VERKLARING

De conformiteit van het product 
met de wettelijk voorgeschreven 
normen wordt gewaarborgd.

De volledige conformiteitsver-
klaring vindt u op het internet op 
www.gt-support.de.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook 
als Pdf-bestand van onze Home-
page www.gt-support.de worden 
gedownload.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning:    
220-240 V~, 50 Hz

Vermogensopname: 
45 W

UV-lampen:    
4 x UV-9 W, 365 nm (UV-type 3)

Beschermingsklasse:    
II 

Omdat onze producten voortdu-
rend verder ontwikkeld en verbe-
terd worden, zijn wijzigingen in 
het design en technische veran-
deringen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook 
als pdf-bestand van onze home-
page www.gt-support.de wor-
den gedownload.
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MILIEU-OPMERKINGEN
Gooi de verpakking soort bij 
soort weg.

Het apparaat en de stoff en 
mogen niet worden wegge-
gooid met het huishoude-

lijk afval.

Wanneer het apparaat en de stof-
fen niet meer gebruikt kunnen 
worden, vraagt u de bevoegde 
afvalverwijderingsinstelling naar 
de noodzakelijke maatregelen 
om ze te verwijderen.

Om gevaar door een defect ap-
paraat te vermijden, knipt u het 
netsnoer door voordat u het weg-
doet.

Voordat u het netsnoer 
doorsnijdt, mag u niet 

vergeten de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Levens-
gevaar door een elektrische 
schok!
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