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Veiligheid
Handleiding lezen en bewaren 

Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze 
gebruiksaanwijzing voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het arti-
kel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze handleiding bij.
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Legenda
De volgende symbolen en signaalwoor-
den worden in deze gebruiksaanwij-
zing, op het artikel of op de verpakking 
gebruikt.

 WAARSCHUWING!
Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt 
op een gevaar met een gemiddeld risi-
coniveau, dat, indien niet vermeden, kan 
leiden tot de dood of een ernstig letsel.

OPMERKING!
Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt 
voor mogelijke materiële schade.

Dit symbool geeft u nuttige 
aanvullende informatie 
over het gebruik.
Conformiteitsverklaring: 
Producten met dit sym-
bool voldoen aan alle van 
toepassing zijnde Gemeen-
schapsvoorschriften van 
de Europese Economische 
Ruimte.

Kortsluitvaste  
veiligheidstransformator

Beschermingsklasse II

Elektronische module 
die een onstabiele 
ingangsspanning 
omzet in een constante 
uitgangsspanning.

Geteste veiligheid: produc-
ten die dit teken dragen, 
voldoen aan de eisen van 
de Duitse productveilig-
heidswet van de product-
veiligheidswetgeving, 
(ProdSG).

Polariteit uitgangsbus

IP20 Beschermingsgraad IP 20: 
Beschermd tegen vaste 
vreemde voorwerpen met 
een diameter ≥ 12,5 mm. 
Het apparaat is niet 
beschermd tegen water of 
vocht.
PAS OP: UV-straling door 
dit product. Blootstelling 
kan irritatie van de ogen en 
de huid tot gevolg hebben.  
Geschikte afscherming 
gebruiken.  
WAARSCHUWING: Grote 
lichtsterkte. Niet in de 
sterke lamp kijken.

ta = 40 °C De netadapter kan worden 
gebruikt tot een omge-
vingstemperatuur van  
40 °C.
Het artikel is alleen 
geschikt voor gebruik in 
droge binnenruimten.

 Gelijkstroom

Gebruik de netadapter niet 
als deze beschadigd is. 
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Gebruik volgens de 
voorschriften
Deze Uv- en-lednageldroger wordt 
gebruikt voor het sneller drogen en uit-
harden van UV nagellak en UV nagelgel, 
evenals LED nagellak en LED nagelgel. 
Het kan worden gebruikt voor hand- en 
voetnagels. 
Voor het uitharden van commercieel 
verkrijgbare nagellak en nagelgel is het 
niet geschikt.
Het apparaat is ontworpen voor privé-
-gebruik. Voor commercieel gebruik in 
bijvoorbeeld nagelstudio’s of voor het 
modelleren van kunstnagels is het niet 
geschikt.
Onjuist omgaan met het apparaat kan 
onder andere letsels veroorzaken.

Veiligheidsrichtlijnen
Lees en volg de volgende veiligheid-
sinstructies om mogelijke schade te 
voorkomen.

 WAARSCHUWING!
Gevaar voor een elektrische schok!
Een verkeerde elektrische installatie of 
een te hoge netspanning kan leiden tot 
een elektrische schok.  

 � De Uv- en lednageldroger en 
netadapter mogen niet in water of 
andere vloeistoffen worden gedom-
peld. Gevaar voor een elektrische 
schok!  
Gebruik het apparaat daarom ook 
niet in de buurt van vochtbronnen 
zoals een gootsteen.

 � Gebruik het apparaat niet in de 
openlucht.

 � Sluit het apparaat aan op een goed 
geïnstalleerd stopcontact waarvan 
de spanning overeenkomt met de 
“Technische specificaties”.

 � Let erop dat het stopcontact goed 
toegankelijk is, zodat u de netadap-
ter er zo nodig snel kunt uittrekken.

 � Gebruik het apparaat niet:
 − als de Uv- en lednageldroger 

beschadigd of gevallen is,
 − als het netadapterkabel of de 

netadapter beschadigd zijn,
 � Gebruik alleen de meegeleverde 

netadapter MX36W1-2401500V en 
vervang deze alleen door hetzelfde 
type.

 � Wikkel de netadapterkabel voor elk 
gebruik helemaal af. Let er daarbij 
op dat de netadapterkabel niet door 
scherpe randen of hete voorwerpen 
wordt beschadigd.

 � Trek de netadapter uit het stopcon-
tact:

 − wanneer u het handapparaat 
niet gebruikt,

 − na elk gebruik,
 − voordat u het artikel schoon-

maakt of wegzet,
 − indien tijdens de werking er 

duidelijk
 − een storing optreedt
 − bij onweer.
 − Trek dan altijd aan de netadapter, 

niet aan de kabel.
 � Breng geen veranderingen aan het 

apparaat of aan de netadapter aan.
 � De leds kunnen niet vervangen 

worden.
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 � Laat reparaties alleen door een 
gespecialiseerde werkplaats uitvoe-
ren. Niet vakkundig gerepareerde 
apparaten brengen de gebruiker in 
gevaar. Houd u ook aan de bijge-
voegde garantievoorwaarden.

 WAARSCHUWING!
Risico’s voor kinderen en personen 
met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke capaciteiten 
(bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandi-
capte personen, oudere personen met 
een beperking van hun lichamelijke 
en geestelijke capaciteiten) of een 
gebrek aan ervaring en kennis (bij-
voorbeeld oudere kinderen).

 � Dit apparaat mag worden gebruikt 
door personen van 14 jaar en ouder 
en door personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of verstan-
delijke vermogens of een gebrek aan 
ervaring en kennis worden gebruikt 
als zij onder toezicht staan of als ze 
zijn opgeleid met betrekking tot het 
veilige gebruik van het apparaat en 
de daaruit voortvloeiende gevaren 
hebben begrepen.

 � Kinderen mogen niet met het appa-
raat spelen.

 � Reiniging en gebruikersonderhoud 
mogen niet worden uitgevoerd door 
kinderen.

 � Houd kinderen uit de buurt van 
verpakkingsmateriaal. Er bestaat 
verstikkingsgevaar als verpakkings-
materiaal en kleine onderdelen 
worden ingeslikt. Let er ook op dat 
de zak van de verpakking niet over 
het hoofd wordt getrokken.

 WAARSCHUWING!
Risico op letsels!
Onjuist gebruik van de Uv- en ledna-
geldroger kan tot letsels leiden.

 � Kijk tijdens het gebruik niet in het 
UV-licht om uw ogen te bescher-
men. Niet-gebruikers en vooral 
kinderen mogen niet aanwezig zijn 
tijdens het gebruik van het apparaat.

 � Gebruik het apparaat niet tijdens de 
zwangerschap.

 � Gebruik het toestel niet als u huid-
kanker of een ongewone huidver-
kleuring hebt, als u fotogevoelig-
heidverhogende geneesmiddelen 
gebruikt, als u gemakkelijk ver-
brandt of als u lijdt aan een fotoge-
voeligheidsstoornis.

 � Als u bekend bent met een allergi-
sche reactie op UV-straling, raad-
pleeg dan uw arts voordat u het 
apparaat gebruikt.

 � Gebruik het apparaat niet als u 
gevoelige huidgebieden op uw 
handen/voeten hebt, zoals littekens 
en tatoeages.

5
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OPMERKING!

Gevaar voor schade!
Onjuiste behandeling van het apparaat 
kan leiden tot schade aan het apparaat 
en/of andere dingen.

 � Gebruik het apparaat alleen met de 
bijgeleverde netadapter  
MX36W1-2401500V. Gebruik ook 
geen andere apparaten met de 
bovengenoemde netadapter. 

 � Plaats de Uv- en lednageldroger 
altijd op een stabiele, vlakke onder-
grond.

 � Gebruik in geen geval harde, kras-
sende of schurende reinigingsmid-
delen of dergelijke om de Uv- en 
lednageldroger schoon te maken. 
Hierbij zouden de oppervlakken 
kunnen worden bekrast.

Omvang van de 
levering

 � UV-led-nageldroger met  
afneembare bodemplaat

 � Netadapter 
 � Gebruiksaanwijzing
 � Garantiedocument

Omvang van de 
levering controleren

1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
3. Controleer of alle onderdelen aanwe-

zig zijn. 
4. Controleer of het apparaat of acces-

soires beschadigingen vertonen. 
Gebruik het apparaat niet wanneer 
dit het geval is. 
Neem contact op met de fabrikant 
via het serviceadres vermeld op de 
garantiekaart.
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Onderdelen en bedieningselementen
1 Display voor tijdsaanduiding

2 Timertoetsen

3 UV-LED-nageldroger

4 Verwijderbare bodemplaat 

5 Aansluitbus

Zonder afbeelding: Netadapter

7

Onderdelen en bedieningselementen
1

4

2

5

3

Druckbuch Nageltrockner NL.indb   7Druckbuch Nageltrockner NL.indb   7 23.03.2022   13:14:5023.03.2022   13:14:50



8

Voor het eerste 
gebruik
Schoonmaken
Hygiëne is bijzonder belangrijk bij mani-
cure en pedicure, het aanbrengen van 
gel en van het nageldesign. Anders kun-
nen infecties het gevolg zijn. 

 » Maak het apparaat schoon zoals be-
schreven in het hoofdstuk “Reinigen”. 

Opstellen en aansluiten
De Uv- en lednageldroger kan worden 
gebruikt voor manicure en pedicure en 
met of zonder bodemplaat, zie “Onder-
delen en bedieningselementen”. 

Als u het apparaat zonder 
bodemplaat gebruikt, raden 
wij u aan bijvoorbeeld een stuk 
keukenpapier als onderlegger 
te gebruiken om de vloer tegen 
nagellakvlekken en tegen de 
UV-straling te beschermen. 

Gebruik met bodemplaat

Gebruik zonder bodemplaat

1. Plaats het apparaat op een vaste, 
vlakke en droge ondergrond.

2. Verbind de aansluitbus van het appa-
raat met de toevoerleiding van de 
netadapter.

3. Steek de netadapter in een stopcon-
tact.  
Op het display verschijnt “000”.

Het apparaat is klaar voor gebruik.

Gebruik

 WAARSCHUWING!
Risico op letsels!
Onjuist gebruik van de Uv- en ledna-
geldroger kan tot letsels leiden.

 � Kijk tijdens het gebruik niet in het 
UV-licht om uw ogen te bescher-
men. Niet-gebruikers en vooral 
kinderen mogen niet aanwezig zijn 
tijdens het gebruik van het apparaat.

 � Oriënteer u op de inkepin-
gen in de bodemplaat bij 
het plaatsen van de handen 
of het inzetten van de 
voeten. 
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Automatische werking 
(120 sec.)

 » Plaats een hand of voet in het appa-
raat met de nagels naar boven. 

 − Het apparaat begint automatisch 
te werken. 

 − Op het scherm staat “120”, daarna 
begint het aftellen.

 − Na afloop van de tijd schakelt het 
apparaat automatisch uit. 

Timergebruik
1. Selecteer de tijdinstelling die wordt 

aanbevolen voor uw gel of nagellak 
via een van de daarvoor bestemde 
timertoetsen. 

 � In de „Low heat mode“ 
droogt het apparaat met 
minder warmte (aangera-
den voor kwetsbare huid 
en nagels).

Toets Bestralingsduur
10 s 10 seconden

30 s 30 seconden

60 s 60 seconden

99 s 99 seconden (Low heat 
mode)

2. Plaats een hand of voet in het appa-
raat met de nagels naar boven. 

 − Het apparaat begint automatisch 
te werken. 

 − Het LCD-scherm toont de inge-
stelde tijd en daarna begint het 
aftellen. 

 − Na afloop van de ingestelde tijd 
schakelt het apparaat automa-
tisch uit. 

Automatische stopfunctie
Als u tijdens het gebruik een hand of 
voet uit het apparaat trekt, stopt het 
apparaat automatisch met werken. 
De automatische stopfunctie staat altijd 
tot uw beschikking.
Automatische werking: 
De resterende tijd wordt op het scherm 
op “000” gezet. 
Timergebruik:  
De resterende tijd wordt op het scherm 
weergegeven. Door een hand of voet 
opnieuw in het apparaat te leggen 
wordt de toepassing voortgezet.

 � Als u op de eerder geselecteerde 
timertoets drukt, wordt het aftellen 
op “000” gezet. 

 � Als u op een andere timertoets 
drukt, wordt de overeenkomstige 
tijdsduur weergegeven en kunt 
u vervolgens op de gebruikelijke 
manier verdergaan met de toepas-
sing.

Na het gebruik
1. Koppel het apparaat los van de 

stroomvoorziening. 
2. Laat de Uv- en lednageldroger volle-

dig afkoelen.
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Schoonmaken

 WAARSCHUWING!
Gevaar voor een elektrische schok! 
Verkeerd gebruik van de Uv- en ledna-
geldroger kan een elektrische schok 
veroorzaken.

 � Koppel het apparaat los van de 
stroomvoorziening vooraleer u de 
Uv- en lednageldroger schoon-
maakt.

 � De Uv- en lednageldroger en 
netadapter mogen niet in water of 
andere vloeistoffen worden gedom-
peld. Gevaar voor een elektrische 
schok! 

OPMERKING!

Gevaar voor schade!
Onjuist omgaan met de Uv- en ledna-
geldroger kan schade aan het apparaat 
veroorzaken.

 � Gebruik in geen geval harde, kras-
sende of schurende reinigingsmid-
delen of dergelijke om de Uv- en 
lednageldroger schoon te maken. 
Hierbij zouden de oppervlakken 
kunnen worden bekrast.

1. Maak de bodemplaat en Uv- en 
lednageldroger schoon met een 
licht vochtige doek en een mild 
reinigingsmiddel. 

2. Als u het apparaat met iemand 
deelt, dient u het van tijd tot tijd te 
desinfecteren. Een geschikte desin-
fecterende spray of iets dergelijks is 
verkrijgbaar bij de gespecialiseerde 
handel. 

Vervoeren en 
bewaren

 � We raden u aan de originele verpak-
king te gebruiken voor opslag en 
transport. 

 � Als u het apparaat zonder de bui-
tenverpakking vervoert, dient u de 
bodemplaat te verwijderen omdat 
deze alleen met magneten aan de 
Uv- en lednageldroger is bevestigd. 

 � Bewaar het gereinigde apparaat op 
een droge plaats bij een omgevings-
temperatuur van 0 °C tot maximaal 
40 °C.
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Foutopsporing
Probleem Mogelijke oorzaak
Werkt niet.  � Zit de netadapter in het stopcontact?

 � Hebt u de aansluitstekker van de 
netadapterkabel in de apparaatbus 
gestoken?

UV/led-nagelgel hardt niet uit. Te korte toepassingstijd ingesteld.
 � Stel een langere inwerktijd in op de 

nageldroger. Oriënteert u zich hierbij 
aan de aanbevolen uithardingstijd 
van de fabrikant van de nagelgel.

UV/led-nagelgel is hard, maar het 
oppervlak is echter nog kleverig.

Na het uitharden kan zich op de UV-gel 
een enigszins kleverige, zogenaamde 
zweetlaag vormen.  

 � Verwijder deze zweetlaag met een 
acetonvrije reiniger na het lakken van 
de vingernagels.

Technische gegevens
Netadapter
Importeur: Globaltronics GmbH & Co. KG 

Bei den Mühren 5 
20457 Hamburg, Duitsland 
HRA 99161

Netadaptertype: MX36W1-2401500V
Ingangsspanning: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1 A
Uitgangsspanning: 24,0 V , 1,5 A, 36,0 W

Beschermingsklasse: II 
Gemiddelde actieve efficiëntie: 89,8 %
Efficiëntie bij lage belasting (10 %): 80,1 %
Energieverbruik in onbelaste toestand: 0,08 W
Revisienummer: 2022_01
Nageldroger
Aantal leds: 33
UV-type: 3
Vermogensopname: 36 W
Ingangsspanning: 24 V  , 1,5 A
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Golflengtes: 365–400 nm (UV/led)
Lichtkleur: paars
Afmetingen : 21 x 12 x 23,8 cm

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wij-
zigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze thuispagina  
www.gt-support.de worden gedownload. 

Conformiteitsverklaring
De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven nor-
men wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u 
op het internet onder www.gt-support.de.

Afvoeren
Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen 
bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare 
materialen.

Artikel afvoeren
Voer het artikel af volgens de in uw land geldende voorschriften.

Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!
Als het artikel niet meer gebruikt kan worden, is elke consument wettelijk 
verplicht om oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval, 
bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stadswijk, te bezorgen. 
Hiermee wordt gewaarborgd dat oude apparaten deskundig worden 
verwerkt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom 
zijn elektrische apparaten met het bovenstaand symbool gekenmerkt.
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Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

KLANTENSERVICE

0900 / 44 666 44

gt-support@ 
teknihall.be
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