Nail Care
Profesionální komplet pro
manikúru a pedikúru

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Pěkně upravené ruce a nehty jsou známkou upravenosti a péče o vlastní tělo. Komplet pro
manikúru Nail Care je ideální řešení pro domácí péči o nehty která vám nabízí veškeré pomůcky
potřebné pro kvalitní manikúru. S tímto kompletem budou vaše nehty vypadat jako ze salonu.
Komplet pro manikúru Nail Care vám umožňuje kvalitní péči o vaše nehty které si můžete
upravovat dle vašich přání. Profesionální nástroje umožňují pílení, broušení a leštění nehtů.
Vaše nehty budou zdravé a upravené
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možnou
potřebu..

BALENÍ OBSAHUJE

1 elektrickou brusku na nehty
1 napájecí kabel
6 nástavců pro broušení (5 diamantových
brousícich nástavců a 1 brousící nástavec z
korunda)
6 brousících kotoučů
1 uživatelská příručka
1-roční záruka

INFORMACE O VÝROBKU

Kloub na
výměnu
nástavců

Chladící
otvor

Kvalitní
motor

Napájecí
čep

16 cm
Tlačítko
pro
výměnu
nástavců

Tlačítko
pro
nastavení
rychlosti

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Profesionální set pro manikúru a pedikúru můžete používat na přírodních i umělých nehtech.
Je vhodný pro pílení, broušení, leštění, hlazení a úpravu nehtového lůžka a kůžičky.
− Barva: růžová
− Materiál: ABS a kov
− Velikost přístroje:
délka: 16 cm
šířka v nejširším bodě: 3 cm obvod
na nejširší části: 8,6 cm
− Velikost nástavců: 1,5 cm
− Velikost kotoučů pro broušení: od 1,2 cm do 1,5 cm
− Výkon: 100-240 V, 50-60 Hz
− Rychlost: od 3000 vrt./min do 20000 vrt./min

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Při výměně nástavců nebo kotoučů musí být zařízení vždy vypnuté.
2. U zapnutého přístroje nepoužívejte bezpečnostní poistku.
3. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody. V případě, že vám přístroj spadne do vody,
nedotýkejte se ho, vypněte jej z elektrického proudu.
4. Po použití se nedotýkejte nástavců a kotoučů, ty jsou v tomto momentě velice horké.
5. Chraňte oči a nos před prachem který nastává při broušení. Používejte brýle a roušku.
6. Po použití přístroj vždy vypněte.
7. Přístroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

KOMPLET NÁSTAVCŮ
Nail Care obsahuje 6 nástavců, které vám umožňují kvalitní úpravu vašich nehtů. Komplet
obsahuje nástavce pro tvarování, pílení, broušení, leštění, hlazení nehtů in odstraňování nehtové
kůžičky.

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

Špice ve tvaru jehly:určená na leštění a broušení
nehtů, zvlášť jejich okrajů.
Podélná špice: na odstraňování hrbolků a
nerovností.
Kuželovitá špice: pro leštění a broučení nehtů a
jejich přípravu pro nanášení gelu.
Malá cylindrovitá špice: pro leštění a broušení
nehtů a odtraňování odumřelé kůže.
Velká cylindrovitá špice: pro leštění a broušení
nehtů a odtraňování odumřelé kůže.
Nástavec z brousícím kotoučem: pro leštění.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před instalací nástavců odpojte přístroj z elektřiny.
2. Stiskněte poistku a odskrutkujte držák. Zasuňte nástavec a zaskrutkujte držák, ne
přílič silně. *Výměnu nástavců najdete v následujících návodech.
3. Do zařízení zapojte napájecí kabel a zapojte ho do elektřiny.
4. Pomocí tlačítka pro nastavení rychlosti nastavte rychlost otáček. Z
bezpečnostních důvodů začněte vždy s nižší rychlostí.
5. Po konci použití zařízení odpojte z elektřiny.

INSTALACE NÁSTAVCŮ

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nástavce.
2. Odskrutkujte držadlo ve směru hodinových ručiček.
3. Zvolený nástavec zasuňte do otvoru.
4. Stlačte tlačítko a nástavec zaskrutkujte proti směru hodinových ručiček až
zapadne.

INSTALACE KOTOUČŮ NA BROUŠENÍ

K dispozici máte tři kotouče na broušení nahtů.
Vyšší číslo představuje jemnější kotouč.
Vyberte zvolený nástavec a umístěte na něj kotouč na
broušení.

ČIŠTĚNÍ

Pro dosáhnutí lepších výsledků doporučujeme čištění po každém použití.
UPOZORNĚNÍ: Zařízení není vodotěsné, proto jej NEUMÝVEJTE pod vodou. Zařízení
musí být vždy suché.
Zařízení čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte saponáty.

ÚSCHOVA

Zařízení uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

− Nástavec není správně nasazený: skontrolujte nasazení nástavce, jestli je správně
nasazený. Postuopujte podle návodu.
− Napájecí kabel není dobře zasunutý: skontrolujte správné umístění napájecího kabelu.
−

Napjecí kabel je poškozený: napájecí kabel musí vždy vyměnit servisér..

