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UV lampa na nehty Weelko 

Model: WK-M008 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Nikdy se za provozu nedívejte přímo do UV lampy. Hrozí vážné poškození zraku.  
Po použití UV lampu vždy vypněte a držte ji mimo dosah dětí.  
Vyhněte se kontaktu výrobku s vodou, vlhkem a ohněm.  
Výrobek nepoužívejte na mokrých místech.  
Během provozu výrobek nezakrývejte.  
Nenechávejte výrobek v koupelně.  
Nepokládejte výrobek v blízkosti vody, mohlo by dojít ke zkratu.  
UV lampu měňte cca každých 6 měsíců (dle četnosti užívání)  
Přívodní kabel držte mimo dosah tepla a tepelných zdrojů.  
Při uskladnění neomotávejte přívodní kabel kolem výrobku, mohlo by dojít k jeho poškození.  
Pokud je přívodní kabel poškozený, výrobek nepoužívejte. 
 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:  
1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES 
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC 

 

RECYKLACE 

Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za 
běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu 
s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní 
zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem. 

 

VÍTEJTE 

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným 
používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy 
způsobené nesprávným používáním přístroje. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Přístroj zapojte do zásuvky, přepněte vypínač I/O/II do polohy I nebo II podle toho jakým způsobem jej chcete 
použít.  
2. V poloze I budou UV lampy svítit po dobu, než jej vrátíte zpět do polohy O. Po přepnutí do polohy II aktivujete UV 
lampy teprve stiskem tlačítka TIMER. Lampy pak svítí po dobu 2 minut a poté se automaticky vypnou. 
3. Vložte ruku nebo nohu do vnitřního prostoru a přepněte vypínač do požadované polohy (viz. Ad 2) na horní části 
přístroje. Při volbě polohy II stiskněte ještě tlačítko TIMER. Lampa začne svítit. Po stanové době ji vypne buď 
automaticky časovač, nebo ji vypněte sami (při volbě polohy I) přepnutím do polohy O.  
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Výměna UV lampy: 

 přístroj položte na rovnou podložku a otočte spodní částí vzhůru  

 tahem k sobě vyjměte UV zářivku a nahraďte jí novou 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Výkon: 36 W 
Světelné zdroje: 4 x 9W UV zářivka 
Vlnová délka UV záření: 365 nm 
Rozměr: 22 x 22 x 10,5 cm 
Hmotnost: 1,3 kg 
Hmotnost balení: 1,7 kg 
Napětí: 220 V 
Frekvence: 50Hz 
Časovač: 120 vteřin 
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UV lampa na nechty 

Model: WK-M008 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Nikdy sa za prevádzky nepozerajte priamo do UV lampy. Hrozí vážne poškodenie zraku. 
Po použití UV lampu vždy vypnite a držte ju mimo dosahu detí. 
Vyhnite sa kontaktu výrobku s vodou, vlhkom a ohňom. 
Výrobok nepoužívajte na mokrých miestach. 
Počas prevádzky výrobok nezakrývajte. 
Nenechávajte výrobok v kúpeľni. 
Neklaďte výrobok v blízkosti vody, mohlo by dôjsť ku skratu. 
UV lampu meňte cca každých 6 mesiacov (podľa frekvencie užívania) 
Prívodný kábel držte mimo dosahu tepla a tepelných zdrojov. 
Pri uskladnení neomotávajte prívodný kábel okolo výrobku, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. 
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, výrobok nepoužívajte. 
 

ES VYHLÁSENÍE O ZHODE 

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky: 
1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES 
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC 

 

RECYKLÁCIA 

Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný 
komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s 
miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné 
zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým 

odpadom. 

 

VITAJTE 

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí 
správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a 
úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja. 

 

NÁVOD K POUŽITIE 

1. Prístroj zapojte do zásuvky, prepnite vypínač I/O/II do polohy I alebo II podľa toho akým spôsobom ho chcete 
použiť. 
2. V polohe I budú UV lampy svietiť po dobu, než ho vrátite späť do polohy O. Po prepnutí do polohy II aktivujete UV 
lampy ešte len stlačením tlačidla TIMER. Lampy potom svieti po dobu 2 minút a potom sa automaticky vypnú. 
3. Vložte ruku alebo nohu do vnútorného priestoru a prepnite vypínač do požadovanej polohy (viď. Ad 2) na hornej 
časti prístroja. Pri voľbe polohy II stlačte ešte tlačidlo TIMER. Lampa začne svietiť. Po stanové dobe ju vypne buď 
automaticky časovač, alebo ju vypnite sami (pri voľbe polohy I) prepnutím do polohy O. 
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Výmena UV lampy: 
- prístroj položte na rovnú podložku a otočte spodnou časťou nahor 
- ťahom k sebe vyberte UV žiarivku a nahraďte ju novou 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Výkon: 36 W 
Svetelné zdroje: 4 x 9W UV žiarivka 
Vlnová dĺžka UV žiarenia: 365 nm 
Veľkosť: 22 x 22 x 10,5 cm 
Hmotnosť: 1,3 kg 
Hmotnosť obalu: 1,7 kg 
Napätie: 220 V 
Frekvencia: 50 Hz 
Časovač: 120 sekúnd 
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UV nail lamp Weelko 

Model: WK-M008 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Never look directly into the UV lamp during operation. There is a risk of serious eye damage. 
Always switch off and keep it out of reach of children after using the UV lamp. 
Avoid product contact with water, moisture and fire. 
Do not use the product in wet places. 
Do not cover the product during operation. 
Do not leave the product in the bathroom. 
Do not place the product near water, it may cause a short circuit. 
Replace the UV lamp approximately every 6 months (according to the frequency of use) 
Keep the power cord away from heat and heat sources. 
Do not tighten the lead cable around the product when storing it, as this could damage the product. 
If the supply cord is damaged, do not use the product. 
 

ES DECLARATION OF COMPLIANCE 

This product meets the following requirements:  
1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/ES 
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC 

 

RECYCLING 

Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that 
these products should no be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper 
treatment of this waste, dispose o fit in accordance with local laws or as required for the disposal of 
electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards for 

environmental protection in regard to the tratment of electrical waste. 

 

WELCOME 

Thank you for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a 
professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no reponsibility for any 
accidents that occur due to incorrect operation. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 

1. Plug the appliance into the socket, turn the I / O / II switch to I or II according to the way you want to use it. 
2. In position I, the UV lamps will light up until you return it to O. When you switch to position II, you activate the UV 
lamps by pressing the TIMER button. The lamp then lights for 2 minutes and then switches off automatically. 
3. Insert the hand or foot into the interior and set the switch to the desired position (see Ad 2) on the top of the device. 
When selecting position II, press the TIMER button again. The lamp will light up. After a set time, it either turns off the 
timer automatically or switches it off automatically (when position I is selected) by switching to O. 
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Replacing the UV lamp: 

 place the instrument on a flat washer and turn the lower part upside down 

 pull it towards you to remove the UV lamp and replace it with a new one 
 

SPECIFICATION 

Power: 36 W 
Light sources: 4 x 9W UV zářivka 
Wavelength of UV radiation: 365 nm 
Dimension: 22 x 22 x 10,5 cm 
Weight: 1,3 kg 
Packing weight: 1,7 kg 
Voltage: 220 V 
Frekquency: 50Hz 
Timer: 120 vteřin 
 


