ELEKTRIČNI PRIPOMOČEK ZA MANIKURO

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Dragi kupec,
Hvala, ker ste kupili naš izdelek. S tem lahkim večnamenskim mini prenosnim pripomočkom za
oblikovanje nohtov lahko zdaj izvajate večino tretmajev kot v profesionalnih salonih, vendar v udobju
lastnega doma. Z njim lahko oblikujete, pilite, ravnate, polirate in urejate nohte, si privoščite manikuro
ali pedikuro ter odstranite trdo in odmrlo kožo. Pripomoček ima 6 nastavkov/brusilnih glav in 6 brusnih
obročkov, hitrost pa lahko prilagajate (3000-20 000 RPM), da bi nohte oblikovali po lastnih željah. To je
odličen pripomoček za dekleta in ženske in je primeren tako za naravne kot za umetne nohte.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo in vsa opozorila. Priročnik shranite, če ga
boste potrebovali v prihodnje.

PAKET VSEBUJE

1 x električni oblikovalec nohtov
1 x napajalni kabel
6 x nastavki (5 diamantnih brusilnih nastavkov, 1 brusilni
nastavek iz korunda s 6 brusnimi obročki)
1 x uporabniški priročnik

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
•
•
•
•
•
•
•

Napetost: AC 100-240V 50/60 Hz enofazna, AC 220-240V/50 Hz, dvojna izolacija
Nastavljiva hitrost: 3000 vrt./min do 20 000 vrt./min
Dimenzija: 160 mm x 24 mm
Premer objemnega držala: 2,4 mm
Vsestranska uporaba: oblikovanje, piljenje, ravnanje, poliranje, glajenje, urejanje itd.
Barva: rožnata
Material: ABS in kovina
Oblikovalec nohtov je mogoče uporabljati za naravne in umetne nohte.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.

Set za manikuro je namenjen izključno za skrajšanje, brušenje in nego nohtov na rokah in
nogah ter za odstranjevanje otrdele kože na konicah prstov, na petah in blazinicah. Set
uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih.
2.
Ne delite ga z drugimi. Namenjen je, da ga uporablja ena oseba.
3.
Če imate kakršne koli težave s kožo ali druge zdravstvene težave, se posvetujte z
zdravnikom.
4.
Posameznega nohta ne gladite več kot 2-3 sekunde.
5.
Če občutite kakršno koli bolečino ali draženje, takoj prenehajte z uporabo.
6.
Ta naprava ni namenjena, da jo uporabljajo otroci ali osebe z omejenimi telesnimi,
senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če
jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost in dobro počutje, oziroma jim ta oseba
podaja navodila, kako uporabljati napravo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in
vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen pod nadzorom.
7.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega nastavka.
8.
Pri menjavi nastavka ali objemnega držala vedno izklopite napravo.
9.
Napravo vedno izklopite, ko jo prenehate uporabljati.
10. Med delovanjem naprave ne vklopite gumba za zaklepanje gredi.
11. Naprave ne uporabljajte v bližini vode in je ne potapljajte v vodo. Če motor pade v vodo,
napravo nemudoma izključite iz napajanja in ne posegajte v vodo.
12. Po uporabi se ne dotikajte nastavka ali objemnega držala, ker sta prevroča, da bi se ju
dotikali z golimi rokami.

13. Oči in pljuča pred prahom zaščitite z zaščito za oči in zaščitno masko.
14. Izdelek je zasnovan samo za domačo uporabo. Ne sme se uporabljati za komercialne
namene.
15. Naprava ni vodoodporna. Poskrbite, da ni v bližini vode.
16. Naprave ne shranjujte na oziroma ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
prekomerni vročini in vlagi. Shranjujte na hladnem in suhem mestu, izven dosega otrok.
17. Ko naprave ne uporabljate, jo skupaj z nastavki shranjujte na suhem.
18. Poskrbite, da je set za manikuro vedno povsem suh. Ne shranjujte v vlažnem okolju in
pazite, da voda ali kakršna koli druga tekočina ne prodre v napravo.
19. Če na napravo ni pritrjen nastavek, naprave ne vklapljajte.
20. V odprtine naprave nikoli ne vstavljajte predmetov ali prstov.
21. Naprave ne uporabljajte na prostem.
22. Set za manikuro ni igrača, ustrezno opozorite svoje otroke. Naprave ne uporabljajte za nego
nohtov pri otrocih in jo shranjujte izven dosega otrok.
23. Naprave ne uporabljajte v bližini las in lasišča, obrvi in trepalnic, da bi preprečili nesreče in
poškodbe, in je ne uporabljajte v bližini oblačil, napajalnih kablov, vezalk itd.
24. Nikoli ne pritiskajte premočno na določenem mestu na nohtu in naprave ne uporabljajte
predolgo na enem mestu.
25. Naprave ne poskušajte prilagoditi, razstaviti ali popraviti sami, saj obstaja nevarnost
poškodb in električnega udara. Ta dela naj vedno opravlja usposobljena oseba.

DELI

1.Navoj za nastavke
2.Kovinski gumb za menjavo
nastavkov
3.Stikalo za nastavljanje
hitrost
4.Vhod za napajalni kabel
5.Set nastavkov

SET NASTAVKOV IN NJIHOVA UPORABA
1.
GLAVA V OBLIKI IGLE
- Za poliranje roba nohta
- Za poliranje strani nohta
- Za poliranje nohtov in brušenje, za
katero je potreben nastavek s fino
konico
2.
PODOLGOVATA GLAVA
- Za poliranje konkavnih in konveksnih
delov površine nohta
- Za odstranjevanje izboklin na površini
nohta in odstranjevanje laka za nohte
- Za glajenje površine nohta
3.
STOŽIČASTA GLAVA
- Za poliranje površine nohtov
- Za poliranje konice nohtov
- Za pripravo površine za gel nohte
- Za poliranje roba nohta

4.

MALA CILINDRIČNA GLAVA
Za brušenje velikih nohtov, odstranjevanje otrdele kože
Za poliranje obnohtnega dela pri velikih nohtih in odstranjevanje odmrle kože
Za poliranje obnohtnega dela tudi pri majhnih nohtih in odstranjevanje odmrle kože
Za poliranje in sijaj površine nohtov ter odstranjevanje laka za nohte in akrilnih nohtov

5.

VELIKA CILINDRIČNA GLAVA
Za brušenje velikih nohtov, odstranjevanje otrdele kože
Za poliranje obnohtnega dela pri velikih nohtih in odstranjevanje odmrle kože
Za brušenje obnohtnega dela pri velikih nohtih, odstranjevanje odmrle kože
Za poliranje in sijaj površine nohtov ter odstranjevanje laka za nohte in akrilnih nohtov

6.

GLAVA Z BRUSNIM OBROČKOM
Za uporabo z brusnimi obročki za poliranje zadebeljenih in hrapavih nohtov

NAVODILA ZA UPORABO
1.
2.

3.
4.

5.

Pred namestitvijo nastavka napravo izklopite iz napajanja.
Pritisnite gumb za zaklepanje gredi in s pomočjo ustreznega ključa odvijte objemno držalo.
Vstavite nastavek in trdno privijte držalo, pri čemer pazite, da držala ne privijete premočno.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanih nastavkov. Opomba: za navodila za menjavo
nastavkov glejte naslednje poglavje spodaj.
Napravo priključite na napajalni kabel. Električni kabel vključite v vtičnico.
Na napravi je stikalo za vklop in izklop (OFF/ON). S pomočjo gumba za nastavljanje hitrosti
na glavnem delu naprave izberite želeno hitrost. Ko je stikalo vklopljeno, naprava na
začetku deluje z nižjo hitrostjo, potisnite stikalo na želeno hitrost. Naprava deluje z od
3.000 do 20.000 vrtljaji na minuto pri maksimalni hitrosti. Za popolno zaustavitev potisnite
stikalo v položaj OFF.
NASVET: Zaradi varnostnih razlogov na glavnem delu naprave nastavite najnižjo hitrost,
preden spremenite smer (naprej/nazaj).
Ko ste končali, napravo izključite in jo izklopite iz napajanja.

NAMESTITEV NASTAVKOV

1.

Pritisnite in držite gumb za zaklepanje.

2.

Sprostite navoj za nastavke. Držite gumb in vrtite navoj za nastavke v nasprotni smeri
urinega kazalca, dokler ni odvit.
OPOMBA: Navoj za nastavke se odvija v nasprotni smeri urinega kazalca in privija v smeri
urinega kazalca.

3.

Želeni nastavek vstavite in potisnite v odprtino, kot je prikazano.
OPOMBA: Če želite odstraniti nastavek, napravo izklopite in nastavek nežno potegnite ven
(pred tem ne pozabite odviti navoja za nastavke).

4.

Po vstavitvi pritisnite gumb in navoj obrnite v nasprotni smeri (v smeri urinega kazalca), da
nastavek pritrdite na svoje mesto.

NAMESTITEV BRUSNEGA OBROČKA
Najprej izberite brusni obroček, ki ga želite uporabiti. Izbirate lahko med tremi različnimi obročki.

Višja kot je številka, bolj fin je obroček.
Nižja kot je številka, bolj grob je obroček.

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

Izberite ustrezno glavo.
Vstavite jo neposredno v odprtino glave naprave.
Namestite brusni obroček.
Lahko se uporablja za odstranjevanje starega laka za nohte.
Primerno je tudi za odstranjevanje odmrle kože na prstih.
Izbirate lahko med različnimi brusnimi obročki.

ČIŠČENJE
Opomba: Za najboljše rezultate napravo očistite po vsaki uporabi.
OPOZORILO: Naprava ni vodoodporna, NE spirajte je pod vodo. Poskrbite, da je naprava vedno suha.
NE dovolite, da bi v napravo prodrla tekočina.
1.
2.
3.

Prepričajte se, da je naprava izključena.
Nastavke vedno odstranite z naprave.
Napravo obrišite s suho, mehko krpo. Za čiščenje ne uporabljajte detergentov ali kakršnih
koli topil.

SHRANJEVANJE
Ko naprave ne uporabljate, jo hranite izven dosega otrok. Naprave ne shranjujte na oziroma ne
izpostavljajte prekomerni vročini in vlagi.
ODPRAVLJANJE TEŽAV

Nastavek ni pravilno
nameščen.
Aparat ne deluje.
Napajalni kabel ni
pravilno nameščen.
Vtič ni pravilno
vstavljen v vtičnico.
Stenska vtičnica je
poškodovana.
Napajalni kabel je
poškodovan.

Preverite nastavek in se prepričajte, da
je pravilno nameščen (upoštevajte
navodila).
Preverite, da je napajalni kabel pravilno
vstavljen v napravo.
Vtič pravilno vstavite v vtičnico.
Napravo priključite na delujočo vtičnico.
Da bi preprečili nevarnost, mora
napajalni kabel vedno zamenjati
usposobljeni serviser ali tehnik.

Navodila za recikliranje in odstranjevanje
Ta oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale
gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi
nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek odgovorno reciklirajte, da bi spodbujali
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo,
uporabite sistem za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.

Za več informacij o izdelku obiščite naše spletno mesto.
https://(vstavite lokalno spletno mesto)/
Oglejte si naše posebne ponudbe in izkoristite ugodnosti, ki jih ponujamo.
IME IZDELKA: ELEKTRIČNI PRIPOMOČEK ZA
MANIKURO
DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA
UVOZNIK: HS plus d.o.o.

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

Za več informacij nas pokličite na (VSTAVITE SVOJO LOKALNO ŠTEVILKO) ali pišite na e-poštni naslov:
(VSTAVITE SVOJE LOKALNE INFORMACIJE - E-POŠTNI NASLOV)

