
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

™



3C TECHNOLOGY™ 
Με αυτόματη ρύθμιση της έντασης και ελεγχόμενο πολυμερισμό ανάλογα με το υλικό που εφαρμόζετε, δημιουργεί 
εφαρμογές με έντονη γυαλάδα και αφαίρεση μέσα σε 5 λεπτα, με τα συστήματα προϊόντων CND SHELLAC & Brisa.

• Δύο ακτίνες (μήκη κύματος), που αποσκοπούν σε μακροπρόθεσμη αντοχή και λάμψη
• Ενέργεια που προσαρμόζεται για κάθε βήμα της υπηρεσίας. 
• Παλμοί με ελεγχόμενο χρόνο, για πολυμερισμό ακριβείας.

CND™ LED LAMP ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:
• Στοχευμένος πολυμερισμός μόνο στην περιοχή του νυχιού
• Προκαθορισμένα κουμπιά εύκολα στη χρήση, για κάθε βήμα της υπηρεσίας
•  Οδηγοί ευθυγράμμισης για τη σωστή τοποθέτηση χεριού/ποδιού
•  Εργονομικός σχεδιασμός, πατέντα υπό κατοχύρωση
•  Ομοιόμορφο στέγνωμα
• Πολυμερίζει στο μισό χρόνο*
•  Πολυμερισμός 5 δακτύλων
•  Ιδανική για πεντικιούρ
• Εγγύηση ενός (1) έτους
•  Δεν χρειάζονται αντικατάσταση οι λυχνίες
•  Ανθεκτικό στο ασετόν
•  Δεν χρειάζεται συναρμολόγηση
•  Αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος

* Σε σύγκριση με τη CND™ UV Lamp.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λάμπα μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα, ειδικά όταν είναι παρόντα παιδιά, πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται 
βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

• Πάντα να αποσυνδέετε τη λάμπα μετά τη χρήση.
• Μην τη χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο.
• Μην τοποθετείτε τη λάμπα σε σημείο που μπορεί να πέσει μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
• Μην τοποθετείτε τη λάμπα πάνω σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη λάμπα εάν έχει πέσει μέσα σε νερό ή άλλο υγρό. Αποσυνδέστε την αμέσως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού:

• Ποτέ μην αφήνετε τη λάμπα χωρίς επιτήρηση, όταν είναι στην πρίζα.
• Μην κοιτάτε απευθείας τις λυχνίες, για να αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών από τον εξωτερικό φωτισμό.
• Θεραπείες ή καλλυντικά που εφαρμόζονται στο δέρμα, μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία στο υπεριώδες φως.
• Η λάμπα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον πολυμερισμό προϊόντων νυχιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του

κατασκευαστή των προϊόντων νυχιών.
• Η κακή χρήση της λάμπας μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική έκθεση.
• Η υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα, πρόωρη γήρανση του δέρματος ή βλάβη στα μάτια.
• Η υπερέκθεση θα πρέπει να αποφεύγεται.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα, αν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει, 

αν έχει φθαρεί, ή αν είναι μερικώς ή πλήρως βυθισμένη σε νερό. Στείλτε τη λάμπα στο service για έλεγχο και επισκευή.
• Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
• Ποτέ μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα αέρα της λάμπας ή τοποθετείτε τη λάμπα σε μαλακή επιφάνεια (π.χ. κρεβάτι

ή καναπέ). Διατηρήστε τα ανοίγματα του αέρα καθαρά.
• Μην ρίχνετε ή εισάγετε αντικείμενα σε κάποιο από τα ανοίγματα της λάμπας.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα, αν είσαστε νυσταγμένοι ή πολύ κουρασμένοι.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα, όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα σε εξωτερικούς χώρους.
• Αποθηκεύστε τη λάμπα και το καλώδιο σε ξηρό μέρος, μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
• Πριν από τη χρήση της λάμπας, σκουπίστε οποιαδήποτε υγρασία. Πάντα να χειρίζεστε τη λάμπα με στεγνά χέρια.
• Αποσυνδέστε τη λάμπα πριν να την καθαρίσετε.
• Το αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη συγκεκριμένη συσκευή.



ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
• Η CND™ LED Lamp διαθέτει 4 προκαθορισμένα κουμπιά, για να πολυμερίζεται τέλεια το CND™ SHELLAC™ & το BRISA™. 

• Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, με βάση την υπηρεσία που εκτελείτε.
• Ο χρονομετρητής θα μετρήσει αντίστροφα ως το μηδέν, θα ακούσετε ένα μπιπ και οι λυχνίες θα σβήσουν αυτόματα.

1 
BASE COATS

2B 
BRISA™ & BRISA™ LITE

2S 
CND™ SHELLAC™

3 
TOP COATS

BRISA™ Bond

BRISA™ Lite  
Removable Base Coat

CND™ SHELLAC™  
Base Coat

BRISA™ Sculpting Gel 
BRISA™ Paint
BRISA™ Lite Sculpting Gel 
BRISA™ Lite  
Smoothing Gel

Όλα τα χρώματα 
CND™ SHELLAC™  

BRISA™ Gloss

BRISA™ Lite  
Removable Top Coat

CND™ SHELLAC™  
Top Coat

CND™ SHELLAC™ 
XPRESS5™ Top Coat

10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (1 ΛΕΠΤΟ) 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (1 ΛΕΠΤΟ) 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (1 ΛΕΠΤΟ)

*Για καλύτερα αποτελέσματα στις υπηρεσίες σας, εξασφαλίστε την σωστή προετοιμασία (P.E.P.) των νυχιών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ: Τοποθετήστε το 
χέρι του πελάτη, έτσι ώστε τα δάκτυλα να είναι 
κεντραρισμένα στους οδηγούς ευθυγράμμισης. 
Βεβαιωθείτε ότι τα δάκτυλα είναι τοποθετημένα 
στα pads. Ο αντίχειρας θα πρέπει να ακουμπάει 
στο ειδικό pad και τα υπόλοιπα να ακολουθούν. 
Για μακρύτερα νύχια, μετακινήστε το χέρι ελαφρώς 
προς τα πίσω.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ: Τοποθετήστε το 
πόδι του πελάτη μέσα στο κέντρο της λάμπας, 
ανάμεσα στους εξωτερικούς οδηγούς 
ευθυγράμμισης (1.27 εκατοστά μακριά από το 
μπροστινό αντανακλαστικό τοίχωμα). Να 
καθαρίζετε τη λάμπα ανάμεσα σε κάθε υπηρεσία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ        
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ (ON)

• Συνδέστε το καλώδιο στη βάση της λάμπας.
• Συνδέστε τη λάμπα στην πρίζα.
• Ενεργοποιήστε το κουμπί Power (το χρονόμετρο θα φωτιστεί όταν η λάμπα είναι αναμμένη).
• Η λάμπα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

ΠΑΝΕΛ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Pads για τις 
άκρες των
δακτύλων

Οδηγοί
Ευθυγράμμισης

Μπροστινό 
Τοίχωμα



CND™ SHELLAC™ 
• Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CND™ SHELLAC™ Base Coat και στα 5 νύχια. Σφραγίστε το ελεύθερο άκρο. 

Πολυμερίστε με το κουμπί 1.
• Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CND SHELLAC™ Color Coat. Σφραγίστε το άκρο. Πολυμερίστε με το κουμπί 2S. 

Επαναλάβετε αυτό το βήμα.
• Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CND™ SHELLAC™ XPRESS5™ Top Coat και στα 5 νύχια. Σφραγίστε το άκρο. 

Πολυμερίστε με το κουμπί 3.
• Αφαιρέστε την κολλώδη επίστρωση με ένα nail pad εμποτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα 99% (IPA).

CND™ BRISA™ 
• Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CND™ BRISA™ Bond και στα 5 νύχια. Σφραγίστε το άκρο.Πολυμερίστε με το κουμπί 1.
• Δημιουργήστε τα επιπρόσθετα νύχια και στα 5 δάκτυλα με CND™ BRISA™ Sculpting Gel και/ή CND™ BRISA™

Paint, πολυμερίζοντας μετά από κάθε στρώση με το κουμπί 2B. Επαναλάβετε αυτό το βήμα εφόσον χρειαστεί.
• Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CND™ BRISA™ Gloss στα 5 νύχια. Σφραγίστε το άκρο. Πολυμερίστε με το κουμπί 3.
• Αφαιρέστε την κολλώδη επίστρωση με ένα nail pad εμποτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα 99% (IPA).

CND™ BRISA™ LITE 
• Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CND™ BRISA™ Lite Removable Base Coat και στα 5 νύχια. Σφραγίστε το άκρο. 

Πολυμερίστε με το κουμπί 1.
• Δημιουργήστε τα επιπρόσθετα νύχια και στα 5 δάκτυλα με το CND™ BRISA™ Lite Smoothing Gel ή το

CND™ BRISA™ Lite Sculpting Gel, πολυμερίζοντας μετά από κάθε στρώση με το κουμπί 2B. Επαναλάβετε
αυτό το βήμα εφόσον χρειαστεί.

• Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CND™ BRISA™ Lite Removable Top Coat και στα 5 νύχια. Σφραγίστε το άκρο. 
Πολυμερίστε με το κουμπί 3.

• Αφαιρέστε την κολλώδη επίστρωση με ένα nail pad εμποτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα 99% (IPA).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ: 
• Διατηρήστε τη λάμπα καθαρή από σκόνη, αποσυνδέοντας και καθαρίζοντάς την με ένα υγρό πανάκι, 

για να αποφύγετε την έκθεσή της σε υπερβολική υγρασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΗΠΑ / ΚΑΝΑΔΑ) 
Η Creative Nail Design, Inc. (CND™) εγγυάται ότι αυτή η συσκευή θα είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα 
κατασκευής ή υλικών, για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς. Άκυρο όταν η λάμπα δεν αγοράζεται 
μέσω αναγνωρισμένων διανομέων της CND™. Η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί, αν η λάμπα δεν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης της CND™. 
Η υποχρέωση της CND™ βάσει της παρούσας εγγύησης, περιορίζεται στην αντικατάσταση οποιουδήποτε 
εξαρτήματος που αποδεικνύεται ελαττωματικό στα υλικά ή την κατασκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία για το service.
Αυτή η εγγύηση για ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή, δεν επεκτείνεται σε φυσιολογική φθορά ή οποιαδήποτε 
εξαρτήματα που έχουν χαθεί ή πεταχτεί από εσάς, και δεν επεκτείνεται σε ελαττώματα προϊόντων ή εξαρτημάτων 
που έχουν προκληθεί από κακή χρήση, ατύχημα, λάθος εγκατάσταση, ή χρήση κατά παράβαση των οδηγιών 
της CND™, ή σε μονάδες που έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί χωρίς την έγκριση της CND™. Η CND™ δεν θα είναι  
σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για επακόλουθες ζημίες οποιασδήποτε φύσης. Η CND™ διατηρεί το δικαίωμα, 
κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια, να προσδιορίσει την εγκυρότητα οποιασδήποτε απαίτησης εγγύησης. 
Η απόφαση της CND™ θα είναι οριστική.

ΕΚΤΟΣ ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SERVICE      
Εάν έχετε αγοράσει την CND™ LED Lamp εκτός Η.Π.Α. ή Καναδά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για την 
υπηρεσία εγγύησης.

Creative Nail Design, Inc. 
9560 Towne Centre Drive • Suite 200 
San Diego, California 92121 • USA
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