Set profesional pentru
manichiură și pedichiură

MANUAL DE UTILIZARE
Orice femeie știe că este deosebit de important să avem mâini frumoase și unghii îngrijite. Setul
pentru manichiură și pedichiură Nail Care este soluția perfectă pentru îngrijirea unghiilor acasă,
deoarece conține tot de ce aveți nevoie pentru a vă face manichiura. Cu acest set veți avea o
manichiură perfectă, ca la salon.
Setul pentru manichiură și pedichiură Nail Care vă permite să îngrijiți unghiile după
preferințele dvs. Cu aceste accesorii profesionale puteți pili, șlefui și lustrui unghiile. Unghiile
vor fi întotdeauna sănătoase și îngrijite.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru
consultare ulterioară.

SETUL CONȚINE

1 freză pentru manichiură
1 cablu de alimentare
6 capete de freză (5 capete de freză cu diamant și
1 capăt de freză din corindon)
6 cilindri de șmirghel
1 manual de utilizare
1 an garanție

INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Inel zimțat pentru
schimbarea capetelor

Orificiu
de răcire

Motor de
calitate

Interfață de
alimentare

16 cm
Buton pentru
schimbarea capetelor

Reglarea vitezei

SPECIFICAȚII TEHNICE
Setul profesional de manichiură și pedichiură poate fi folosit pentru pilirea unghiilor naturale
sau false. Este potrivit pentru modelarea, pilirea, șlefuirea, lustruirea, nivelarea unghiilor și
pentru îndepărtarea cuticulelor.
− Culoare: roz
− Material: ABS și metal
− Dimensiunile frezei:
lungime: 16 cm
lățime, porțiunea cea mai lată: 3 cm
circumferință, porțiunea cea mai lată: 8,6 cm
− Dimensiuni capete: 1,5 cm
− Dimensiunea inelelor de șmirghel: de la 1,2 cm până la 1,5 cm
− Putere: 100-240 V, 50-60 Hz
− Viteză: de la 3000 rot./min până la 20000 rot./min

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
1. Scoateți aparatul din priză când schimbați capătul sau inelul de șmirghel.
2. În timp ce aparatul funcționează, nu apăsați butonul de blocare.
3. Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă. Dacă aparatul cade în apă,
deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și nu-l atingeți.
4. După utilizarea aparatului nu atingeți capetele sau inelul zimțat cu mâinile neprotejate,
deoarece acestea se înfierbântă puternic în timpul utilizării.
5. Protejați-vă ochii și căile respiratorii împotriva prafului. Folosiți ochelarii și masca de
protecție.
6. După fiecare utilizare scoateți din priză aparatul .
7. Depozitați aparatul într-un loc uscat și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

CAPETELE
Setul Nail Care conține 6 capete cu ajutorul cărora veți obține rezultate excelente. Setul conține
capete pentru modelarea, pilirea, șlefuirea, lustruirea, nivelarea unghiilor și pentru îndepărtarea
cuticulelor.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Capătul în formă de ac: pentru lustruirea și
șlefuirea unghiilor, îndeosebi a marginilor.
Capătul alungit: pentru îndepărtarea lacului și a
valurilor de pe suprafața unghiilor.
Capătul conic: șlefuirea și lustruirea unghiilor,
pregătirea unghiilor pentru aplicarea gelului.
Capătul conic mic: pentru șlefuirea și lustruirea
unghiilor și pentru îndepărtarea pielii moarte.
Capătul conic mare: pentru șlefuirea și
lustruirea unghiilor și pentru îndepărtarea pielii
moarte.
Capătul cu inel de șmirghel: pentru lustruirea
unghiilor îngroșate și aspre.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Înainte de inserarea capătului, scoateți aparatul din priză.
2. Apăsați butonul de blocare și deșurubați inelul zimțat. Inserați capătul și înșurubați
bine inelul zimțat, însă nu prea puternic. *Pentru schimbarea capetelor vezi următorul
capitol.
3. Conectați aparatul la cablul de alimentare și băgați-l în priză.
4. Cu ajutorul roții de reglare a vitezei alegeți viteza dorită. Din motive de siguranță,
alegeți cea mai mică viteză și măriți-o treptat.
5. După utilizare, scoateți aparatul din priză.

INSERAREA CAPETELOR

1. Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare.
2. Deșurubați inelul zimțat în sensul acelor de ceasornic.
3. Inserați capătul dorit în orificiu.
4. Apăsați butonul și înșurubați inelul zimțat în sensul opus mișcării acelor de ceasornic,
pentru a fixa capătul.

FIXAREA CILINDRULUI DE ȘMIRGHEL

Puteți alege unul dintre cei trei cilindri de șmirghel.
Cifra mai mare reprezintă cilindrul cel mai fin.
Fixați

cilindrul

corespunzător.

de

șmirghel

pe

accesoriul

CURĂȚARE

Pentru obținerea celor mai bune rezultate, recomandăm curățarea aparatului după fiecare
utilizare.
AVERTIZARE: Aparatul nu este impermeabil, de aceea NU-l spălați cu apă. Aparatul trebuie
să fie întotdeauna uscat.
Ștergeți aparatul cu o lavetă uscată, moale. Nu folosiți detergenți.

DEPOZITARE

Depozitați aparatul într-un loc uscat și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

− Capătul nu este fixat în mod corect: verificați capătul și asigurați-vă că este fixat în mod
corect. Respectați instrucțiunile de utilizare.
− Cablul de alimentare nu este inserat corect: verificați dacă cablul de alimentare este
inserat corect în aparat.
−

Cablul de alimentare este deteriorat: cablul de alimentare poate fi schimbat sau reparat
doar de către un serviser autorizat.
Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest
produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform
regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății
omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la
ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui
produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a
deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE
valide.

