
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΝΥΧΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ & ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Με αυτό το ελαφρύ, πολυχρηστικό και
φορητό  μηχάνημα περιποίησης νυχιών μπορείτε πλέον να απολαύσετε θεραπείες

επαγγελματικού επιπέδου  στο σπίτι. Ιδανικό για λιμάρισμα, διαμόρφωση, χτίσιμο, γυάλισμα,
μανικιούρ ή πεντικιούρ, αφαίρεση

κάλων και νεκρού δέρματος. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 6 μεταλλικές φρέζες για λείανση
και  λιμάρισμα και 6 ρολά λείανσης, ενώ η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη (3000-20000 RPM) ώστε να

μπορείτε να φτιάξετε τα νύχια σας όπως εσείς επιθυμείτε. Ένα εξαιρετικό εργαλείο για
μεγαλύτερες ή  μικρότερες χρήστριες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά νύχια όσο

και σε τεχνητά νύχια.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και όλες τις προειδοποιήσεις προτού
χρησιμοποιήσετε τη  συσκευή για πρώτη φορά. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε περίπτωση



που χρειαστεί να το  συμβουλευθείτε στο μέλλον.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1 x ηλεκτρικό τροχό νυχιών
1 x φορτιστής
6 x εναλλακτικά εξαρτήματα (5 διαμαντόφρεζες + 1 φρέζα για
χρήση με 6 ρολάκια λείανσης)
1 x εγχειρίδιο χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

∑ Τάση: AC 100-240 V 50 / 60 Hz μονοφασικό, AC 220-240 V / 50 Hz, διπλής
μονώσεως Ρυθμιζόμενη ταχύτητα λειτουργίας: 3000 σ.α.λ. έως 20.000 σ.α.λ.

∑ Διαστάσεις: 160 χιλιοστά x 24 χιλιοστά
∑ Τύπος δακτυλίων: 2,4 χιλιοστά
∑ Πολυχρηστικός: κατάλληλος για διαμόρφωση, χάραγμα, σκάλισμα, λείανση,

κόψιμο, γυάλισμα, λιμάρισμα και πολλά άλλα...

∑ Χρώμα: Ροζ
∑ Υλικό: ABS και μέταλλο
∑ Ο τροχός νυχιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φυσικά καθώς και για τεχνητά νύχια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Το συγκεκριμένο σετ μανικιούρ προορίζεται αποκλειστικά για το κόψιμο, τη λείανση και
τη  φροντίδα των νυχιών τόσο των χεριών όσο και των ποδιών και για την
απομάκρυνση του  νεκρού δέρματος από τα ακροδάχτυλα, τις φτέρνες και τις
πατούσες. Χρησιμοποιήστε το  σετ μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας.

2. Μην μοιράζεστε το σετ με άλλους. Προορίζεται για αυστηρά προσωπική χρήση. 3. Εάν
αντιμετωπίζετε δερματικά ή άλλα προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας  πριν
τη χρήση.

4. Μην παραμένετε στο ίδιο νύχι για περισσότερο από 2-3 δευτερόλεπτα.

5. Διακόψτε τη χρήση αμέσως εάν η συσκευή σας προκαλέσει πόνο ή ερεθισμό. 6. Αυτή η
συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με περιορισμένες  σωματικές,

αισθητηριακές ή ψυχικές δεξιότητες, έλλειψη εμπειρίας ή / και ανεπαρκή  γνώση, εκτός εάν
αυτά τα άτομα εποπτεύονται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλεια  τους που τους
παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Κρατήστε  τη συσκευή
μακριά από τα παιδιά. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να  εκτελούνται
από παιδιά παρά μόνο αν επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα.

7. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά.
8. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν αλλάζετε εξαρτήματα ή ρολά.

9. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή εφόσον δεν τη χρησιμοποιείτε.



10. Μην πιέζετε τον μεταλλικό διακόπτη ασφαλείας κατά τη λειτουργία.
11. Μη χρησιμοποιείτε σε μέρη με μεγάλη υγρασία και μη βυθίζετε σε νερό. Εάν ο

μηχανισμός  έρθει σε επαφή με το νερό, αποσυνδέστε αμέσως της συσκευή και
απομακρυνθείτε από  το νερό.

12. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα ή τα ρολά λείανσης αφού έχετε χρησιμοποιήσει τη
συσκευή με γυμνά χέρια, καθότι η θερμοκρασία τους θα είναι ιδιαίτερα υψηλή.

13. Προκειμένου να κρατήσετε την παραγόμενη σκόνη μακριά από τα μάτια και τους
πνεύμονές σας χρησιμοποιήστε προστατευτική εξοπλισμό για τα μάτια ή ειδική
μάσκα σκόνης.

14. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
σε  επαγγελματικό περιβάλλον.

15. Το μηχάνημα δεν είναι αδιάβροχο. Κρατήστε μακριά από το νερό.

16. Μην αποθηκεύετε ή εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο ή σε υπερβολική θερμότητα
και  υγρασία. Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από τα παιδιά.

17. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, η ίδια καθώς και όλα τα εξαρτήματα πρέπει
να  φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.

18. Το σετ μανικιούρ πρέπει να φυλάσσεται σε στεγανό περιβάλλον. Μην αποθηκεύετε σε
υγρό περιβάλλον και φροντίστε ώστε η συσκευή να μην έρχεται σε επαφή με νερό ή
άλλο  υγρό στοιχείο.

19. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι συνδεδεμένο κάποιο εξάρτημα.
20. Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή τα δάχτυλά σας στα ανοιχτά μέρη της
συσκευής. 21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

22. Ενημερώστε τα παιδιά σας ότι το σετ μανικιούρ δεν είναι παιχνίδι. Μην χρησιμοποιείτε
το  προϊόν για τη φροντίδα των παιδικών νυχιών και κρατήστε το μακριά από παιδιά. 23.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, τα φρύδια
και τις βλεφαρίδες για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα. Κρατήστε τη, επίσης, μακριά από
ρούχα, καλώδια ρεύματος, κορδόνια κ.λπ.

24. Ποτέ μην πιέζετε τη συσκευή με δύναμη πάνω στα νύχια σας και μην τη
χρησιμοποιείτε  για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο.

25. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε τη
συσκευή  μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ηλεκτροπληξίας.

Κάθε παρέμβαση  πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΜΕΡΗ

1.Κοχλίας
κεφαλής

2.Μεταλλικός διακόπτης για
αλλαγή εξαρτημάτων
3.Διακόπτης για ρύθμιση
ταχύτητας



4.Υποδοχή για φορτιστή
5.Σετ εξαρτημάτων

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. ΦΡΕΖΑ ΒΕΛΟΝΑ
- Χρησιμοποιείται για τα άκρα των
νυχιών
- Λειαίνει το νύχι και από τις δύο
πλευρές
- Χρησιμοποιήστε για γυάλισμα και
λείανση σε καμπυλωτά σημεία

2. ΦΡΕΖΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ

ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ
- Χρησιμοποιείται για τη λείανση των
κοίλων και κυρτών τμημάτων της
επιφάνειας του νυχιού
- Αφαιρέστε τα εξογκώματα στην
επιφάνεια των νυχιών και το βερνίκι
των νυχιών
- Χρησιμοποιείται για τη λείανση των
επιφανειών όπου εμφανίζονται
εξογκώματα

3. ΦΡΕΖΑ ΚΟΝΙΚΗ
- Χρησιμοποιείται για το γυάλισμα της επιφάνειας των νυχιών
- Ιδανική για τις κορυφές των νυχιών
- Για τη χάραξη της επιφάνειας νυχιών
- Για τα άκρα των νυχιών



4. ΦΡΕΖΑ ΜΙΚΡΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ
- Λείανση της ρίζας των μεγάλων νυχιών, αφαίρεση των κάλων
- Γυάλισμα της ρίζας των νυχιών και απολέπιση
- Γυάλισμα των μικρών ριζών μέσω απολέπισης στο δέρμα
- Γυάλισμα και buff στην επιφάνεια του νυχιού, αφαίρεση βερνικιού και τεχνητών νυχιών

5. ΦΡΕΖΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ
- Λείανση της ρίζας των μεγάλων νυχιών, αφαίρεση των κάλων
- Γυάλισμα της ρίζας των νυχιών και απολέπιση
- Λείανση της ρίζας των μεγάλων νυχιών, απολέπιση δέρματος
- Γυάλισμα και buff στην επιφάνεια του νυχιού, αφαίρεση βερνικιού και τεχνητών νυχιών

6. ΦΡΕΖΑ ΡΟΛΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
- Χρησιμοποιείται μαζί με τα ρολάκια λείανσης για το λιμάρισμα σκληρών και τραχιών νύχια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τοποθετήσετε ένα εξάρτημα. 2. Πιέστε τον
μεταλλικό διακόπτη ασφαλείας και χρησιμοποιήστε το κλειδί απελευθέρωσης  να
ξεσφίξετε το παξιμάδι. Εισαγάγετε το εξάρτημα και σφίξτε το παξιμάδι αρκετά αλλά όχι
υπερβολικά. Σημείωση: οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση των επιμέρους
εξαρτημάτων παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο.

3. Συνδέστε τον φορτιστή στη συσκευή. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην
παροχή  ρεύματος.

4. Υπάρχει διακόπτης OFF / ON. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα περιστρέφοντας τον
μοχλό  ρύθμισης ταχύτητας στη χειρολαβή. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής η
ταχύτητα  είναι ρυθμισμένη σε χαμηλό επίπεδο. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα
αλλάζοντας τη  θέση του μοχλού. Το εύρος της ταχύτητας είναι μεταξύ 3.000 και
20.000 σ.α.λ. Γυρίστε τον  μοχλό προς το OFF για πλήρη διακοπή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Για λόγους ασφαλείας, κατεβάστε στην χαμηλότερη ταχύτητα πριν
αλλάξετε  κατεύθυνση (εμπρός / πίσω)

5. Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ασφαλείας.

2. Χαλαρώστε τη βίδα της κεφαλής. Με τον διακόπτη ασφαλείας σταθερά
πατημένο,  περιστρέψτε τον κοχλία της κεφαλής αριστερόστροφα και ξεσφίξτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μια αριστερόστροφη περιστροφή συσφίγγει τον κοχλία της κεφαλής
ενώ μια  δεξιόστροφη τον ξεσφίγγει.

3. Εισαγάγετε και πιέστε το επιθυμητό εξάρτημα κεφαλής μέσα στην οπή, όπως
εμφανίζεται  στην εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν θέλετε να αφαιρέσετε το εξάρτημα, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και  τραβήξτε απαλά το εξάρτημα προς τα έξω (μην ξεχάσετε να
ξεσφίξετε τον κοχλία της  κεφαλής).

4. Μετά την εισαγωγή, πατήστε τον διακόπτη και περιστρέψτε προς την
αντίθετη  κατεύθυνση (δεξιόστροφα) για να σφίξετε το εξάρτημα στη θέση του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΛΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Πρώτα επιλέξτε το ρολό λείανσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε
μεταξύ των  6 διαφορετικών ρολών.

Όσο μεγαλύτερος ο αναγραφόμενος αριθμός,
τόσο

λιγότερο τραχεία θα είναι η επιφάνεια του ρολού.
Όσο μικρότερος ο αριθμός, τόσο τραχύτερο το ρολό.



1. Επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή λείανσης
2. Εισαγάγετε απευθείας στην οπή υποδοχής εξαρτημάτων
3. Τοποθετήστε το ρολό λείανσης της επιλογής σας
4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λείανση των νυχιών κατά την αφαίρεση του
βερνικιού 5. Αφαιρεί το νεκρό δέρμα από τα δάχτυλα
6. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικά ρολά λείανσης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, ΜΗ χρησιμοποιείτε νερό για τον
καθαρισμό της.  Διατηρείτε πάντα τη συσκευή στεγνή. ΚΑΝΕΝΑ είδους υγρό δεν επιτρέπεται
να εισχωρεί στη  συσκευή.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2. Αφαιρείτε πάντα τα εξαρτήματα από την κεφαλή υποδοχής.

3. Σκουπίστε τα εξαρτήματα με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε  απορρυπαντικό ή διαλύτες καθαρισμού για τον
καθαρισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Μην εκθέτετε τη
συσκευή  και μην την αποθηκεύετε σε περιοχές με υπερβολική θερμότητα ή υγρασία

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή δεν
ενεργοποιείται

Η κεφαλή
υποδοχής
εξαρτημάτων δεν
έχει
εγκατασταθεί
σωστά.

Ελέγξτε την κεφαλή υποδοχής
εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι
έχει  εγκατασταθεί σωστά
(ακολουθήστε τις  οδηγίες).

Ο φορτιστής δεν
έχει
εγκατασταθεί
σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής
έχει  τοποθετηθεί σωστά στη
συσκευή.

Το βύσμα δεν έχει
εγκατασταθεί
σωστά  στην
πρίζα.

Τοποθετήστε σωστά το βύσμα
στην  πρίζα.

Η πρίζα τοίχου δε
λειτουργεί.

Συνδέστε τη συσκευή σε
πρίζα που  λειτουργεί.

Το καλώδιο
τροφοδοσίας
ενδέχεται να έχει
υποστεί ζημιά.

Για την αποφυγή κινδύνου, το
καλώδιο  τροφοδοσίας πρέπει
πάντα να
αντικαθίσταται από
εξειδικευμένο  τεχνικό ή
εξειδικευμένο τεχνικό.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με  άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την
αποφυγή πιθανής  βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την
ανεξέλεγκτη διάθεση
αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να

εξασφαλιστεί η  βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη
χρησιμοποιημένη συσκευή σας,  χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή
επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης  από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι
πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και  να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το
περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των
σχετικών  κοινοτικών οδηγιών.




