UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Lepe in negovane roke z urejenimi nohti so izjemno pomembne, saj z njimi dajemo vtis
urejenosti in skrbnosti. Set za manikuro in pedikuro Nail Care je idealna rešitev za domačo
nego nohtov, saj vam nudi prav vse pripomočke za manikuro. Z njimi lahko do popolnosti
uredite svoje nohte, ki bodo izgledali, kot da bi pravkar prišli iz salona.
Set za manikuro in pedikuro Nail Care vam omogoča, da skrbno negujete svoje nohte in jih
uredite po svojem okusu. Profesionalna orodja so namenjena piljenju, brušenju in poliranju
nohtov. Vaši nohti bodo tako vedno zdravi in urejeni.
Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Priročnik shranite, če ga boste
potrebovali v prihodnje.

PAKET VSEBUJE

1 električni oblikovalec nohtov
1 napajalni kabel
6 nastavkov za brušenje (5 diamantnih brusilnih
nastavkov in 1 brusilni nastavek iz korunda)
6 brusnih obročkov
1 uporabniški priročnik
1-letna garancija

INFORMACIJE O IZDELKU

Navoj za
menjavo
nastavkov

Odprtina
za hlajenje

Kakovostni
motor

Napajalni
vmesnik

16 cm
Gumb za
menjavo
nastavkov

Gumb za
prilagoditev
hitrosti

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Profesionalni set za manikuro in pedikuro lahko uporabljate na umetnih in naravnih nohtih.
Primeren je za oblikovanje, piljenje, brušenje, poliranje, glajenje nohtov in odstranjevanje
obnohtne kožice.
− Barva: rožnata
− Material: ABS in kovina
− Velikost držala:
dolžina: 16 cm
širina na najširšem delu: 3 cm
obseg na najširšem delu: 8,6 cm
− Velikost nastavkov: 1,5 cm
− Velikost brusnih obročkov: od 1,2 cm do 1,5 cm
− Moč: 100-240 V, 50-60 Hz
− Hitrost: od 3000 vrt./min do 20000 vrt./min

VARNOSTNA NAVODILA
1. Ob menjavi nastavka ali brusnega obročka napravo vedno izključite.
2. Med delovanjem naprave ne uporabljajte gumba za zaklepanje.
3. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali v vodi. Če vam pripomoček pade v vodo, ga
takoj izključite iz napajanja in se ga ne dotikajte.
4. Po uporabi naprave se ne dotikajte nastavkov ali objemnega držala z golimi rokami, saj
se med uporabo močno segrejejo.
5. Zaščitite svoje oči in dihalne poti pred prahom. Uporabite zaščito za oči in masko.
6. Po uporabi napravo vedno izključite.
7. Napravo hranite v suhem prostoru in izven dosega otrok.

SET NASTAVKOV

Nail Care vsebuje 6 nastavkov, ki vam bodo zagotovili, da boste lahko do popolnosti uredili
svoje nohte. Set vključuje nastavke za oblikovanje, piljenje, brušenje, poliranje, glajenje nohtov
in odstranjevanje obnohtne kožice.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Konica v obliki igle: za poliranje in brušenje
nohtov, predvsem robov.
Podolgovata konica: za odstranjevanje izboklin
na površini nohta in odstranjevanje laka.
Stožičasta konica: za poliranje in brušenje
nohtov ter pripravo nohtov za nanos gela.
Mala cilindrična konica: za poliranje in
brušenje nohtov ter za odstranjevanje odmrle
kože.
Velika cilindrična konica: za poliranje in
brušenje nohtov ter za odstranjevanje odmrle
kože.
Nastavek z brusnim obročkom: za poliranje.
zadebeljenih in hrapavih nohtov.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred namestitvijo nastavka napravo izklopite iz napajanja.
2. Pritisnite gumb za zaklepanje in odvijte objemno držalo. Vstavite nastavek in trdno
privijte držalo, vendar ne premočno. *Za menjavo nastavkov glej naslednje poglavje.
3. Napravo priključite na napajalni kabel in ga vključite v vtičnico.
4. S pomočjo gumba za nastavljanje hitrosti nastavite želeno hitrost. Zaradi varnosti
najprej nastavite najnižjo hitrost in jo potem stopnjujte.
5. Po koncu uporabe, napravo izključite.

NAMESTITEV NASTAVKOV

1. Pritisnite in držite gumb za zaklepanje.
2. Odvijte objemno držalo v smeri urinega kazalca.
3. Želeni nastavek potisnite v odprtino.
4. Pritisnite gumb in navoj obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da nastavek
pritrdite na svojo mesto.

NAMESTITEV BRUSNEGA OBROČKA

Izbirate lahko med tremi različnimi brusnimi
obročki. Višja številka predstavlja bolj fin obroček.
Izberite ustrezen nastavek in nanj namestite želen
brusni obroček.

ČIŠČENJE

Za dosego najboljših rezultatov priporočamo čiščenje naprave po vsaki uporabi.
OPOZORILO: Naprava ni vodoodporna, zato je NE spirajte pod vodo. Poskrbite, da je
naprava vedno suha.
Očistite napravo s suho, mehko krpo. Ne uporabljajte čistil.

SHRANJEVANJE

Napravo hranite v suhem prostoru in izven dosega otrok.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

− Nastavek ni pravilno nameščen: preverite nastavek in se prepričajte, da je pravilno
nameščen. Upoštevajte navodila.
− Napajalni kabel ni pravilno nameščen: preverite, da je napajalni kabel pravilno vstavljen
v napravo.
−

Napajalni kabel je poškodovan: napajalni kabel mora vedno zamenjati usposobljen
serviser.

