ELEKTRYCZNY PRZYRZĄD DO MANICURE PAZNOKCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Droga Klientko,
Dziękujemy za zakup naszego produktu. To lekkie, wielofunkcyjne, przenośne urządzenie do stylizacji
paznokci umożliwi Pani wykonywanie większość profesjonalnych zabiegów salonowych w zaciszu
własnego domu. Dzięki temu urządzeniu może Pani piłować, polerować, frezować i pielęgnować swoje
paznokcie, nadawać im kształt, wykonywać manicure i pedicure oraz usuwać stwardniały i martwy
naskórek. Urządzenie jest wyposażone w 6 metalowych końcówek do polerowania / pilników i 6
nakładek do szlifowania, a prędkość sterowania jest zmienna (3000-20000 obr./min), aby móc
stylizować paznokcie według upodobań. To świetne narzędzie dla dziewcząt i kobiet, odpowiednie
zarówno do paznokci naturalnych, jak i sztucznych

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie ostrzeżenia.
Należy zachować tę instrukcję do wglądu w przyszłości
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 x elektryczna frezarka do paznokci
1 x adapter
6 x różne końcówki (5 końcówek diamentowych, 1 frez ścierny i
6 nakładek szlifujących)
1 x instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
•

•
•
•
•
•
•

Napięcie: Jednofazowy prąd przemienny 100–240 V 50/60 Hz, prąd przemienny 220–240 V
/ 50 Hz, podwójna izolacja
Zmienna kontrola prędkości: 3 000 do 20 000 obr./min
Wymiary: 160 mm x 24 mm
Rozmiar tulejki: 2,4 mm
Wielofunkcyjność: wycinanie kształtów, wygładzanie, frezowanie, piłowanie, ścieranie,
polerowanie i nie tylko
Kolor: ciemny róż
Materiał: tworzywo ABS i metal
Frezarka do paznokci może być stosowana zarówno do paznokci naturalnych, jak i
sztucznych

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zestaw do manicure przeznaczony jest wyłącznie do skracania, szlifowania oraz pielęgnacji
paznokci rąk i stóp oraz do usuwania martwego naskórka na opuszkach palców rąk i stóp,
na piętach i wewnętrznej stronie stóp. Należy używać zestawu zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w instrukcji obsługi.
Nie należy udostępniać swojego zestawu innym osobom. Jest przeznaczony do użytku przez
jedną osobę.
Jeśli ma Pani jakiekolwiek problemy skórne lub inne problemy zdrowotne, prosimy o
skonsultowanie się z lekarzem.
Nie należy wygładzać pojedynczego paznokcia dłużej niż 2–3 sekundy.
Należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia, jeśli wywołuje ono ból lub
podrażnienie.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia
i/lub wymaganej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo lub otrzymują od tej osoby instrukcje dotyczące sposobu obsługi
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CZĘŚCI

urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno wykonywać
czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru opiekuna.
Nigdy nie należy używać uszkodzonych części.
Należy zawsze odłączać urządzenie od sieci podczas wymiany końcówek lub tulejki
zaciskowej.
Należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
Nie należy przyciskać przycisku blokady trzpienia podczas pracy narzędzia.
Nie używać w pobliżu wody ani umieszczać w wodzie. Jeśli silnik wpadnie do wody, należy
natychmiast odłączyć wtyczkę i nie sięgać do wody.
Po użyciu nie należy dotykać końcówki ani tulejki – końcówka i tulejka są zbyt gorące, aby
można było ich dotykać gołymi rękami.
Chronić oczy i płuca przed pyłem, używając ochronnej osłony oczu lub maski
przeciwpyłowej.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go stosować do
celów komercyjnych.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Przechowywać z dala od wody.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
nadmiernego ciepła i wilgoci. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Gdy urządzenie nie jest używane, wszystkie narzędzia muszą być przechowywane w suchym
miejscu.
Zestaw do manicure powinien być zawsze całkowicie suchy. Nie przechowywać w
wilgotnym miejscu i nie dopuszczać do przedostania się wody lub innych cieczy.
Jeśli końcówka nie jest przymocowana do urządzenia, nie należy go włączać.
Nigdy nie należy wkładać przedmiotów ani palców w otwory urządzenia.
Nie używać urządzenia na otwartych przestrzeniach.
Zestaw do manicure nie jest zabawką, należy powiedzieć o tym swoim dzieciom. Nie
używać produktu do pielęgnacji paznokci u dzieci. Przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
Nie używać akcesoriów w pobliżu włosów i skóry głowy, brwi i rzęs, aby nie dopuścić do ich
uszkodzenia oraz potencjalnych wypadków. Nie należy też używać przyrządu w pobliżu
odzieży, kabli zasilających, sznurówek itp.
Nigdy nie należy zbyt mocno dociskać końcówki ani używać jej zbyt długo w jednym
miejscu.
Nie należy samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać urządzenia, ponieważ
istnieje ryzyko obrażeń i porażenia prądem. Zawsze należy poprosić o to wykwalifikowaną
osobę.

1.Głowica mocująca
2.Metalowy przycisk do
zmiany końcówek
3.Regulowany przełącznik
prędkości
4.Gniazdko adaptera
5.Zestaw końcówek

ZESTAW KOŃCÓWEK I ICH UŻYTKOWANIE
1.
FREZ TYPU IGŁA
- Służy do polerowania krawędzi
paznokci
- Do polerowania paznokci z obu stron
- Służy do polerowania paznokci i
wygładzania po wstępnym szlifowaniu
2.
FREZ TYPU WRZECIONO
- Służy do polerowania wklęsłych i
wypukłych części na powierzchni
paznokci
- Do usuwania wybrzuszeń z
powierzchni paznokcia oraz lakieru do
paznokci
- Do spiłowywania wypukłości na
powierzchni paznokci
3.
FREZ STOŻKOWY
- Służy do polerowania powierzchni
-

paznokci
Do polerowania końcówek paznokci

-

Do grawerowania powierzchni paznokci
Do polerowania krawędzi paznokci

4.

FREZ WALCOWY MAŁY
Do szlifowania nasad dużych paznokci, usuwania modzeli
Do polerowania nasad paznokci i ich złuszczania
Do polerowania nasad małych paznokci, usuwania martwego naskórka
Do polerowania i wygładzania powierzchni paznokci, usuwania lakieru do paznokci i
paznokci akrylowych

5.

FREZ WALCOWY DUŻY
Do szlifowania nasad dużych paznokci, usuwania modzeli
Do polerowania nasad dużych paznokci i ich złuszczania
Do ścierania nasad dużych paznokci, usuwania martwego naskórka
Do polerowania i wygładzania powierzchni paznokci, usuwania lakieru do paznokci i
paznokci akrylowych

6.

TRZPIEŃ DO NAKŁADEK SZLIFUJĄCYCH
Należy stosować razem z nakładkami szlifującymi, do polerowania twardych i szorstkich
paznokci

OBSŁUGA URZĄDZENIA
1.
2.

3.
4.

Przed zamontowaniem końcówki należy odłączyć narzędzie od gniazdka elektrycznego.
Nacisnąć przycisk blokady trzpienia, poluzować nakrętkę tulejki zaciskowej. Włożyć
końcówkę i mocno dokręcić tulejkę, przy czym nie należy dokręcać nakrętki tulejki zbyt
mocno i nigdy nie należy używać uszkodzonej końcówki. Uwaga: instrukcje „jak montować
końcówki” znajdują się w następnym rozdziale (poniżej).
Podłączyć adapter do urządzenia. Podłączyć przewód elektryczny do głównego gniazdka
elektrycznego.
Znajduje się tam przełącznik OFF / ON (włączanie/wyłączanie). Wybrać żądaną prędkość,
obracając pokrętło regulacji prędkości na rękojeści. Gdy przełącznik jest włączony,
narzędzie działa na początku z niższą prędkością, aby wyregulować prędkość należy
przesunąć przełącznik. Prędkość obrotów można regulować od 3 000 do 20 000 obr / min.
Przesunąć przełącznik w kierunku OFF, aby całkowicie zatrzymać obroty.

5.

WSKAZÓWKA: Ze względów bezpieczeństwa przed zmianą kierunku (do przodu / do tyłu),
należy ustawić obroty głowicy na najniższe.
Po zakończeniu pracy należy wyłączyć narzędzie i odłączyć je.

JAK MONTOWAĆ KOŃCÓWKI

1.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady.

2.

Poluzować głowicę mocującą. Nacisnąć przycisk i obracać głowicę w lewo, aż do jej
poluzowania.
UWAGA: głowicę należy obracać w lewo, aby ją odkręcić, a w prawo aby ją dokręcić.

3.

Włożyć wybraną końcówkę w otwór głowicy i docisnąć ją, tak jak pokazano na zdjęciu.
UWAGA: aby usunąć nasadkę, należy wyłączyć maszynę i delikatnie wyciągnąć końcówkę
(należy pamiętać o poluzowaniu głowicy).

4.

Po włożeniu końcówki, należy nacisnąć przycisk i przekręcić ją w przeciwnym kierunku (w
prawo), aby znalazła się we właściwym miejscu.

JAK ZAINSTALOWAĆ
SZLIFUJĄCĄ

NAKŁADKĘ

Najpierw należy wybrać nakładkę szlifującą. Należy wybrać jedną z trzech nakładek.

Im większy numer, tym gładsza jest nakładka.
Im mniejszy numer, tym bardziej szorstka jest nakładka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wybrać odpowiedni trzpień
Włożyć trzpień bezpośrednio w otwór głowicy
Zamontować nakładkę szlifującą
Może być stosowana do usuwania pozostałości po lakierze do paznokci
Usunąć martwy naskórek z palców
Można wybrać dowolną nakładkę z zestawu

CZYSZCZENIE
Uwaga: Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie jest wodoodporne, NIE NALEŻY go płukać. Należy zadbać, żeby
urządzenie zawsze było suche. NIE WOLNO dopuścić, aby do urządzenia przedostała się jakakolwiek
ciecz.
1.
2.

Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Zawsze należy zdjąć końcówki i nasadki z głowicy urządzenia.

3.

Należy wytrzeć urządzenie suchą, miękką ściereczką. Do czyszczenia nie należy używać
detergentów ani rozpuszczalników.

PRZECHOWYWANIE
Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzi eci. Nie
należy umieszczać urządzenia ani przechowywać go w miejscach o wysokiej temperaturze lub
wilgotności
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie działa.

Głowica mocująca nie
jest poprawnie
zainstalowana.
Adapter nie jest
poprawnie
zainstalowany.
Wtyczka nie jest
prawidłowo włożona
do gniazda.
Gniazdo zasilające
jest uszkodzone.
Przewód zasilający
może być uszkodzony.

Należy sprawdzić głowicę mocującą i
upewnić się, że jest ona prawidłowo
zamocowana (postępować zgodnie z
instrukcjami).
Należy sprawdzić, czy adapter jest
prawidłowo podłączony do urządzenia.
Należy w prawidłowy sposób włożyć
wtyczkę do gniazda.
Należy podłączyć urządzenie do
działającego gniazda zasilającego.
Ze względów bezpieczeństwa przewód
zasilający zawsze powinien być
wymieniany jedynie przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu
lub wykwalifikowanego technika.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone
metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt.
Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.
Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w
obowiązujących dyrektywach WE.

Więcej informacji na temat produktu znajduje się na naszej stronie internetowej
https://(insert your local site)/
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych ofert specjalnych.
NAZWA PRODUKTU: ELEKTRYCZNY PRZYRZĄD
DO MANICURE PAZNOKCI
KRAJ POCHODZENIA: CHINY
IMPORTER: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) lub
adresem e-mail: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)

