
1.) Přístroj a jeho příslušenství je určen 
pouze pro použití v interiéru, mezi 
~40°C/32~104°F.
2.) Přístroj nesmí být použit osobami 
mladšími 18 let. 
3.) Před použitím přístroje vždy zkon-
trolujte, že je přístroj a jeho příslušenství 
stabilní. 
4.) Přístroj nesmí být ponechán bez dozo-
ru když je zapnutý, děti nesmí přijít do kon-
taktu s přístrojem v průběhu jeho chodu. 
5.) Používejte / skladujte přístroj pouze na 
stabilním hladkém povrchu. Nepokládejte 
přístroj na povrchy, kde hrozí sklouznutí 
přístroje, nebo kontakt s neautorizo-
vanými osobami.
6.) Nepoužívejte přístroj jako područku v 
průběhu jeho provozu. 
7.) Přístroj ani jeho příslušenství nesmí 
přijít do kontaktu s tekutinami. 
8.) Nedotýkejte se přístroje ani jeho 
příslušenství mokrými / vlhkými rukami, 
a to ani pokud je vypnutý, nebo odpojený.
9.) Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je 
poškozený, nebo přišel do styku s vodou. 
V tomto případě kontaktujte autorizovaný 
servis a požádejte o profesionální opravu. 
10.) Pouze autorizované osoby mohou 
opravovat tento přístroj a jeho příslušen-
ství: BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 
55/8, 500 02 Hradec Králové, 
tel.: +420776809033. 

11.) Používejte přístroj pouze na suchých 
místech a z dosahu zdroje tepla. Vyhněte se 
vlhkým/mokrým místům.
12.) Nedotýkejte se LED diod umístěných 
v přístroji (obr. 01), např. pokožkou, nehty, 
jakýmkoliv příslušenstvím, vodou nebo čis-
ticími přípravky. Jinak by mohly LED diody 
utrpět poškození, které způsobí pokles jejich 
výkonu a zkrátí jejich životnost.  
13.) V průběhu provozu přístroje se nedíve-
jte přímo do světla, jež vyzařuje (obr. 01), a 
také nevystavujte pokožku nadměrnému UV 
záření, které může způsobit poškození zraku 
a předčasné stárnutí pokožky. 
14.) Některé léky či kosmetické produkty mo-
hou způsobit nadměrnou citlivost pokožky 
na UV záření. Před použitím tohoto přístroje 
odstraňte z pokožky veškeré kosmetické 
přípravky a ujistěte se, že neužíváte žádné 
léky, které by způsobovaly nadměrnou citli-
vost na UV záření. 
15.) Nepoužívejte tento přístroj na osoby, 
které mají vysokou citlivost na UV záření, 
nebo mají sklony k pigmentovým skvrnám či 
prodělaly rakovinu kůže. 
16.) Přístroj a jeho příslušenství mohou mít 
v sobě elektrický náboj i po jeho odpojení ze 
sítě. Po ukončení práce se řiďte pokyny uve-
dené v odstavci “POUŽITÍ”, bod 6.).

POUŽITÍ

1.) Opatrně rozbalte přístroj a jeho příslušenství.
2.) K použití přístroje vyberte stabilní hladký povrch. 
3.) Propojte síťovou zástrčku s USB kabelem*, a poté zapojte USB kabel do přístroje (viz. obr. 03)        
připojením kabelu do zásuvky na přístroji. 
4.) Zapněte přístroj krátkým stisknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí ve spodní části přístroje (obr. 02). 
5.) Přístroj má automatický časovač na 60 vteřin, takže se po uplynutí 60vteřin sám vypne bez zvukového 
signálu. Pro opakované použití znovu stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí (obr. 02). Pro vypnutí / 
zastavení přístroje během jeho chodu krátce stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí (obr. 02). 
6.) Pro ukončení používání přístroje jej vypněte podle odst. POUŽITÍ 5.), poté odpojte zástrčku ze sítě, 
a také hlavní kabel od zástrčky. 

Poznámka: Pokud se přístroj během použití nadměrně zahřívá, odpojte jej alespoň na 15 minut ze sítě. 
Pokud ucítíte zahřívání materiálu na nehtové ploténce během použití (to závisí na typu použitého ma-
teriálu, kondici a citlivosti přírodního nehtu i technologii použití), použijte přístroj přerušovaně, nebo 
úplně ukončete jeho používání.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím přístroje se vždy ujistěte, že není poškozený ani přístroj, ani jeho 
příslušenství. 

UPOZORNĚNÍ! Pokud dojde k nefunkčnosti přístroje, nebo bude potřeba jakoukoliv 
jeho část opravit, kontaktujte autorizovaný servis, který zajišťuje prodejce: 
BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové (tel.: +420776809033).Vždy skladujte přístroj a jeho příslušenství na suchém místě mimo zdroje tepla v čistém a suchém pros-

tředí. USB kabel navíjejte opatrně, zabraňte jeho zlomení. Před každým úkonem se ujistěte, že přístroj 
a jeho příslušenství je nepoškozený. 

ÚDRŽBA & ČIŠTĚNÍ

SKLADOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro více informací o přístroji navštivte naše webové stránky: www.brillbird.cz

UPOZORNĚNÍ! Před údržbou a čištěním se vždy ujistěte, že je přístroj odpojený (viz. POUŽITÍ 6.). Pouze 
v případě odpojení přístroje mohou LED diody úplně vychladnout. V žádném případě se nedotýkejte 
LED diod (např. pokožkou, nehty, různými předměty, pomůckami nebo materiály). Je doporučeno  
nosit rukavice v průběhu tohoto procesu. Přístroj ani jeho součásti nerozebírejte. 

Doporučené pomůcky pro čištění a údržbu přístroje:
Jemný kartáček a suchý, čistý a měkký hadřík. 

Umístěte přístroj na stabilní hladký povrch (je doporučeno pod přístroj umístit měkkou podložku). Otřete 
vnější povrch přístroje měkkým suchým hadříkem, poté zkontrolujte, zda přístroj správně funguje podle 
bodů 2-5.) v odstavci POUŽITÍ.

Poznámka:
V případě silného znečištění povrchu přístroje, může být vyčištěn měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte, aby 
se žádné tekutiny nedostaly do vnitřních částí přístroje, LED diod, ovládacích tlačítek, nebo USB zásuvky 
(viz. obr. 01-03). To může způsobit zničení přístroje. Nejdříve naneste čisticí prostředek na hadřík a až 
poté začněte čistit povrch. Po vlhkém čištění nezapojujte přístroj do zásuvky po dobu alespoň 1-2 minut 
a vždy vyčkejte až kompletně uschne. Nepoužívejte agresivní či brusná čistidla!

V případě běžného znečištění čistěte přístroj podle postupu výše alespoň jednou týdně. Pokud je to 
nutné, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 
Hradec Králové (tel.: +420776809033).

1.1

  ČÁSTI PŘÍSTROJE

Návod k 
použití

  OBSAH BALENÍ
1ks MINI UV/LED lampa
1ks USB kabel*
* Síťová zástrčka není součástí dodávky.
Doporučená síťová zástrčka musí mít 
tyto hodnoty s USB zásuvkou 
pro správný provoz: DC 5V, 
vstup 1-1,5A.

Prosíme, přečtěte si všechny bezpečnostní instrukce před 
zapnutím přístroje. Uschovejte si tyto instrukce 

pro další potřebu. 

MINI UV/LED lampa se používá pro vytvrzení 
umělých nehtových materiálů reagujících na UV/
LED záření. Díky kompaktní velikosti a praktickému 
designu s ní mohou být snadno provedeny i 
náročnější techniky. Velký malý pomocník pro 
použití v salonu i domácím prostředí. A díky jeho 
malému provedení jej můžete vzít kamkoli s sebou. 

SPECIFIKACEPŘEDSTAVENÍ
UV zařazení: UV Typ 3 (365 + 405nm)

Vstup: DC 5V, 1.0A
Výkon: 16W ± 10%

Rozměry: 59*50* 61mm
Hmotnost: 36g ± 10%

Časovač: 60 sec

       UV/LED diody.
       Tlačítko pro zapnutí / vypnutí.
       Zásuvka na USB kabel.

CZ     

EN – MINI UVLED LAMP / FR - LAMPE UVLED MINI / IT - LAMPADA UVLED MINI /
ES - LAMPARA UVLED MINI / DE - MINI UVLED LAMPE / HU – MINI UVLED LÁMPA /

RO - LAMPA UVLED MINI / CZ - MINI UV/LED LAMPA

1.) Přístroj a jeho příslušenství je určen 
pouze pro použití v interiéru, mezi 
~40°C/32~104°F.
2.) Přístroj nesmí být použit osobami 
mladšími 18 let. 
3.) Před použitím přístroje vždy zkon-
trolujte, že je přístroj a jeho příslušenství 
stabilní. 
4.) Přístroj nesmí být ponechán bez dozo-
ru když je zapnutý, děti nesmí přijít do kon-
taktu s přístrojem v průběhu jeho chodu. 
5.) Používejte / skladujte přístroj pouze na 
stabilním hladkém povrchu. Nepokládejte 
přístroj na povrchy, kde hrozí sklouznutí 
přístroje, nebo kontakt s neautorizo-
vanými osobami.
6.) Nepoužívejte přístroj jako područku v 
průběhu jeho provozu. 
7.) Přístroj ani jeho příslušenství nesmí 
přijít do kontaktu s tekutinami. 
8.) Nedotýkejte se přístroje ani jeho 
příslušenství mokrými / vlhkými rukami, 
a to ani pokud je vypnutý, nebo odpojený.
9.) Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je 
poškozený, nebo přišel do styku s vodou. 
V tomto případě kontaktujte autorizovaný 
servis a požádejte o profesionální opravu. 
10.) Pouze autorizované osoby mohou 
opravovat tento přístroj a jeho příslušen-
ství: BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 
55/8, 500 02 Hradec Králové, 
tel.: +420776809033. 

11.) Používejte přístroj pouze na suchých 
místech a z dosahu zdroje tepla. Vyhněte se 
vlhkým/mokrým místům.
12.) Nedotýkejte se LED diod umístěných 
v přístroji (obr. 01), např. pokožkou, nehty, 
jakýmkoliv příslušenstvím, vodou nebo čis-
ticími přípravky. Jinak by mohly LED diody 
utrpět poškození, které způsobí pokles jejich 
výkonu a zkrátí jejich životnost.  
13.) V průběhu provozu přístroje se nedíve-
jte přímo do světla, jež vyzařuje (obr. 01), a 
také nevystavujte pokožku nadměrnému UV 
záření, které může způsobit poškození zraku 
a předčasné stárnutí pokožky. 
14.) Některé léky či kosmetické produkty mo-
hou způsobit nadměrnou citlivost pokožky 
na UV záření. Před použitím tohoto přístroje 
odstraňte z pokožky veškeré kosmetické 
přípravky a ujistěte se, že neužíváte žádné 
léky, které by způsobovaly nadměrnou citli-
vost na UV záření. 
15.) Nepoužívejte tento přístroj na osoby, 
které mají vysokou citlivost na UV záření, 
nebo mají sklony k pigmentovým skvrnám či 
prodělaly rakovinu kůže. 
16.) Přístroj a jeho příslušenství mohou mít 
v sobě elektrický náboj i po jeho odpojení ze 
sítě. Po ukončení práce se řiďte pokyny uve-
dené v odstavci “POUŽITÍ”, bod 6.).

POUŽITÍ

1.) Opatrně rozbalte přístroj a jeho příslušenství.
2.) K použití přístroje vyberte stabilní hladký povrch. 
3.) Propojte síťovou zástrčku s USB kabelem*, a poté zapojte USB kabel do přístroje (viz. obr. 03)        
připojením kabelu do zásuvky na přístroji. 
4.) Zapněte přístroj krátkým stisknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí ve spodní části přístroje (obr. 02). 
5.) Přístroj má automatický časovač na 60 vteřin, takže se po uplynutí 60vteřin sám vypne bez zvukového 
signálu. Pro opakované použití znovu stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí (obr. 02). Pro vypnutí / 
zastavení přístroje během jeho chodu krátce stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí (obr. 02). 
6.) Pro ukončení používání přístroje jej vypněte podle odst. POUŽITÍ 5.), poté odpojte zástrčku ze sítě, 
a také hlavní kabel od zástrčky. 

Poznámka: Pokud se přístroj během použití nadměrně zahřívá, odpojte jej alespoň na 15 minut ze sítě. 
Pokud ucítíte zahřívání materiálu na nehtové ploténce během použití (to závisí na typu použitého ma-
teriálu, kondici a citlivosti přírodního nehtu i technologii použití), použijte přístroj přerušovaně, nebo 
úplně ukončete jeho používání.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím přístroje se vždy ujistěte, že není poškozený ani přístroj, ani jeho 
příslušenství. 

UPOZORNĚNÍ! Pokud dojde k nefunkčnosti přístroje, nebo bude potřeba jakoukoliv 
jeho část opravit, kontaktujte autorizovaný servis, který zajišťuje prodejce: 
BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové (tel.: +420776809033).Vždy skladujte přístroj a jeho příslušenství na suchém místě mimo zdroje tepla v čistém a suchém pros-

tředí. USB kabel navíjejte opatrně, zabraňte jeho zlomení. Před každým úkonem se ujistěte, že přístroj 
a jeho příslušenství je nepoškozený. 

ÚDRŽBA & ČIŠTĚNÍ

SKLADOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro více informací o přístroji navštivte naše webové stránky: www.brillbird.cz

UPOZORNĚNÍ! Před údržbou a čištěním se vždy ujistěte, že je přístroj odpojený (viz. POUŽITÍ 6.). Pouze 
v případě odpojení přístroje mohou LED diody úplně vychladnout. V žádném případě se nedotýkejte 
LED diod (např. pokožkou, nehty, různými předměty, pomůckami nebo materiály). Je doporučeno  
nosit rukavice v průběhu tohoto procesu. Přístroj ani jeho součásti nerozebírejte. 

Doporučené pomůcky pro čištění a údržbu přístroje:
Jemný kartáček a suchý, čistý a měkký hadřík. 

Umístěte přístroj na stabilní hladký povrch (je doporučeno pod přístroj umístit měkkou podložku). Otřete 
vnější povrch přístroje měkkým suchým hadříkem, poté zkontrolujte, zda přístroj správně funguje podle 
bodů 2-5.) v odstavci POUŽITÍ.

Poznámka:
V případě silného znečištění povrchu přístroje, může být vyčištěn měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte, aby 
se žádné tekutiny nedostaly do vnitřních částí přístroje, LED diod, ovládacích tlačítek, nebo USB zásuvky 
(viz. obr. 01-03). To může způsobit zničení přístroje. Nejdříve naneste čisticí prostředek na hadřík a až 
poté začněte čistit povrch. Po vlhkém čištění nezapojujte přístroj do zásuvky po dobu alespoň 1-2 minut 
a vždy vyčkejte až kompletně uschne. Nepoužívejte agresivní či brusná čistidla!

V případě běžného znečištění čistěte přístroj podle postupu výše alespoň jednou týdně. Pokud je to 
nutné, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 
Hradec Králové (tel.: +420776809033).

1.1

  ČÁSTI PŘÍSTROJE

Návod k 
použití

  OBSAH BALENÍ
1ks MINI UV/LED lampa
1ks USB kabel*
* Síťová zástrčka není součástí dodávky.
Doporučená síťová zástrčka musí mít 
tyto hodnoty s USB zásuvkou 
pro správný provoz: DC 5V, 
vstup 1-1,5A.

Prosíme, přečtěte si všechny bezpečnostní instrukce před 
zapnutím přístroje. Uschovejte si tyto instrukce 

pro další potřebu. 

MINI UV/LED lampa se používá pro vytvrzení 
umělých nehtových materiálů reagujících na UV/
LED záření. Díky kompaktní velikosti a praktickému 
designu s ní mohou být snadno provedeny i 
náročnější techniky. Velký malý pomocník pro 
použití v salonu i domácím prostředí. A díky jeho 
malému provedení jej můžete vzít kamkoli s sebou. 

SPECIFIKACEPŘEDSTAVENÍ
UV zařazení: UV Typ 3 (365 + 405nm)

Vstup: DC 5V, 1.0A
Výkon: 16W ± 10%

Rozměry: 59*50* 61mm
Hmotnost: 36g ± 10%

Časovač: 60 sec

       UV/LED diody.
       Tlačítko pro zapnutí / vypnutí.
       Zásuvka na USB kabel.

CZ     

EN – MINI UVLED LAMP / FR - LAMPE UVLED MINI / IT - LAMPADA UVLED MINI /
ES - LAMPARA UVLED MINI / DE - MINI UVLED LAMPE / HU – MINI UVLED LÁMPA /

RO - LAMPA UVLED MINI / CZ - MINI UV/LED LAMPA


