
ELEKTRISCHE MANICURE NAGELMACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van ons product. Met deze lichtgewicht multifunctionele mini draagbare
nagelmachine kunt u nu de meeste professionele salonbehandelingen thuis uitvoeren. U kunt nu

vijlen, vormen, snijden, polijsten, boren, manicure, pedicure, eelt en dode huid verwijderen. Hij wordt
geleverd met 6 metalen boortjes om te polijsten/vijlkoppen en 6 schuurbanden, terwijl de regelende
snelheid variabel is (3000-20000 RPM) om uw nagels te verzorgen zoals u dat wilt. Dit is een geweldig
hulpmiddel voor iedereen die mooie nagels wilt, en het is geschikt voor zowel natuurlijke nagels als

kunstnagels

Lees de bedieningsinstructies en alle waarschuwingen zorgvuldig door voordat u ze voor het eerst
gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
PAKKET BEVAT



1 x elektrische nagelboormachine
1 x oplader
6 x optionele boortjes (5 diamantbits, 1 schuurstaaf
met 6 schuurbanden)
1 x handleiding

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

• Spanning: AC 100-240 V 50 / 60 Hz eenfasig, AC 220-240 V / 50 Hz, dubbel geïsoleerd
Variabele snelheidsregeling : 3000 RPM tot 20.000 RPM

• Afmeting: 160 x 24 mm

• Type spantangen: 2,4 mm

• Meervoudig gebruik: snijden, graveren, frezen, slijpen, slijpen, schuren, polijsten, boren
enzovoort

• Kleur: Roze

• Materiaal: ABS en metaal

• De nagelboor kan zowel voor natuurlijke nagels als voor kunstnagels worden gebruikt

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. De manicureset is uitsluitend bedoeld voor het verkorten, schuren en nagelverzorging van

handen en voeten, en voor het verwijderen van gebruinde huid op de toppen van de

vingers en tenen, op de hielen en kussentjes. Gebruik de set alleen zoals beschreven in

deze gebruiksaanwijzing.

2. Deel de set niet met anderen. Hij is bedoeld voor gebruik door één persoon. 3.
Raadpleeg uw arts als u huidproblemen of andere gezondheidsproblemen heeft. 4.

Maak een nagel niet langer dan 2-3 seconden glad.

5. Stop het gebruik onmiddellijk als het apparaat pijn of irritatie veroorzaakt. 6. Dit apparaat

is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met beperkte  fysieke, sensorische of

mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of onvoldoende  kennis, tenzij ze onder

toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun  veiligheid en welzijn of

instructies ontvangen van deze persoon over hoe het apparaat  moet worden bediend.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en  onderhoudswerkzaamheden

door kinderen mogen alleen onder toezicht worden  uitgevoerd.

7. Gebruik nooit een beschadigd boortje.
8. Koppel het gereedschap altijd los als u een accessoire of spantang vervangt. 9.
Koppel het gereedschap altijd los als u het niet meer gebruikt.

10. Schakel de asvergrendelingsknop niet in terwijl het apparaat in werking is. 11. Niet

gebruiken in de buurt van of in water plaatsen. Als de motor in het water valt, trek  dan

onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en steek uw handen niet in het water.

12. Raak het boortje of de spantang na gebruik niet aan, omdat het boortje en de

spantang te heet zijn om met blote handen aangeraakt te worden.

13. Houd stof uit uw ogen en longen door oogbescherming of een stofmasker te dragen.
14. Het product is ontworpen om alleen thuis te gebruiken. Hij mag niet worden gebruikt



voor commerciële doeleinden.

15. Het apparaat is niet waterdicht. Blijf uit de buurt van water.

16. Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht en stel het niet bloot aan overmatige hitte en

vochtigheid. Bewaar op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen. 17. Als het

apparaat niet in gebruik is, moet de hele set op een droge plaats worden bewaard. 18. Houd

de manicureset altijd volledig droog. Bewaar het product niet in een vochtige  omgeving en

laat geen water of andere vloeistoffen binnendringen.

19. Schakel het hulpstuk niet in als het niet aan het apparaat is bevestigd.
20. Steek nooit voorwerpen of vingers in de openingen van het apparaat.

21. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

22. Manicureset is geen speelgoed, informeer uw kinderen. Gebruik het product niet voor

nagelverzorging bij kinderen en bewaar het buiten het bereik van kinderen.

23. Gebruik het accessoire niet in de buurt van het haar en de hoofdhuid, wenkbrauwen en
wimpers om ongelukken en schade te voorkomen, en gebruik het niet in de buurt van

kleding, stroomkabels, veters, enz.

24. Duw nooit te hard op één plaats en gebruik het nooit te lang op dezelfde plaats. 25.

Probeer het apparaat niet zelf aan te passen, uit elkaar te halen of te repareren,  aangezien

er gevaar voor letsel en elektrische schokken bestaat. Laat dit altijd door een  gekwalificeerd

persoon doen.

ONDERDELEN

1. Kruiskopschroef

2.Metalen knop voor het

wisselen van opzetstukken

3. Instelbare
snelheidsschakelaar

4. Laadaansluiting

5. Set van accessoires
DE ACCESSOIRES EN HUN GEBRUIK

1. NAALD

- Wordt gebruikt om de nagelrand te
polijsten

- Polijst de twee kanten van de nagel

- Gebruik om nagels te polijsten en

gladder te maken bij gebogen

schuren

2. KOGELHOOFD

- Wordt gebruikt om de holle en bolle

delen van het oppervlak van de nagel te

polijsten.



- Verwijder uitstulpingen op het

nageloppervlak en de nagellak

- Uitsteeksels van het nageloppervlak
polijsten

3. KEGELVORMIGE KOP

- Wordt gebruikt om het oppervlak van
de nagels te polijsten

- Polijst de nageltip

- Voor het graveren van
nageloppervlakken

- Wordt gebruikt om de nagelrand te
polijsten

4. KLEINE CILINDRISCHE KOP

- De wortels van grote nagels schuren, eelt verwijderen

- De nagelwortels polijsten en effenen

- De kleine nagelwortels polijsten en de huid peelen

- Nageloppervlak polijsten en glad maken, nagellak en acrylnagels verwijderen

5. GROTE CILINDRISCHE KOP

- De wortels van grote nagels schuren, eelt verwijderen

- De grote nagelwortels polijsten en effenen

- De wortels van grote nagels schuren, huid peelen
- Nageloppervlak polijsten en glad maken, nagellak en acrylnagels verwijderen

6. ZANDRING-SCHACHTKOP
- Moet samen met zandringen worden gebruikt om harde en ruwe nagels te polijsten

HOE TE BEDIENEN

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het boortje laadt.

2. Druk op de asvergrendelingsknop, gebruik de spantangsleutel om de spanmoer los te

draaien. Plaats het boortje en draai de spantang stevig vast, maar vermijd te strak  aandraaien

van de spanmoer en gebruik nooit een beschadigd boortje. Opmerking: voor  instructies ''hoe
een hulpstuk te installeren'' bekijk het volgende hoofdstuk

(hieronder).

3. Verbind de oplader met het apparaat. Steek de stekker in het stopcontact. 4. Er is een AAN /



UIT-schakelaar. Selecteer de gewenste snelheid door aan de regelknop voor  variabele snelheid

op het handstuk te draaien. Als de schakelaar aan staat, draait het  gereedschap in het begin op

een lagere snelheid, verschuif de schakelaar om de benodigde  snelheid te vinden. Hij loopt van

3.000 tot 20.000 tpm wanneer hij volledig is ingeschakeld.  Schuif de schakelaar naar OFF om

volledig te stoppen.

TIPS: stel om veiligheidsredenen het handstuk in op de laagste snelheid voordat u

van richting verandert (vooruit / achteruit).

5. Schakel het gereedschap uit en haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent.

HOE DE KOPBEVESTIGING TE INSTALLEREN

1. Houd de vergrendelingsknop ingedrukt.

2. Draai de kruiskopschroef los. Blijf op de knop drukken en draai de kruiskopschroef tegen
de klok in totdat hij los zit.
OPMERKING: de kruiskopschroef draait tegen de wijzers van de klok in naar rechts, en met de
wijzers van de klok mee om vast te draaien.

3. Steek de gewenste kopbevestiging in de opening en druk deze in zoals afgebeeld. LET OP:

als u het hulpstuk wilt verwijderen, zet u het apparaat uit en trekt u het boortje  er

voorzichtig uit (vergeet niet de kruiskopschroef los te draaien).

4. Druk na het inbrengen op de knop en draai in de tegenovergestelde richting (met de klok

mee) om het hulpstuk op zijn plaats vast te zetten.

HOE DE ZANDRING INSTALLEREN

Kies eerst de zandring die u wilt gebruiken. U heeft de keuze uit 3 verschillende ringen.

Hoe groter het getal, hoe soepeler.
Hoe kleiner het aantal, hoe ruwer.



1. Kies de juiste slijpkop

2. Plaats direct in de opening van de kruisschroefkop

3. Installeer een zandring

4. Kan worden gebruikt om nagellak op nagels te polijsten tijdens het verwijderen van nagels 5.

Verwijdert dode huidcellen van vingers

6. U heeft de keuze uit verschillende schuurringen
REINIGING

Let op: Voor het beste resultaat dient u het apparaat na elk gebruik te reinigen.

WAARSCHUWING: Het apparaat is niet waterdicht, spoel het NIET uit. Houd het apparaat altijd droog.
Laat GEEN vloeistof het apparaat binnendringen.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.

2. Verwijder altijd de kopbevestiging van het accessoire.

3. Veeg het accessoire af met een droge, zachte doek. Gebruik voor het reinigen geen

afwasmiddel of oplosmiddelen.

BEWAREN

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen als het niet wordt gebruikt. Stel het apparaat niet
bloot aan hitte en bewaar het niet op plaatsen waar het te warm of te vochtig is.

PROBLEEMOPLOSSEN



Het apparaat werkt niet. De
bevestigingskop is
niet geïnstalleerd
zoals het moet.

Controleer de bevestigingskop
en  zorg ervoor dat deze
correct is
geïnstalleerd (volg de instructies).

De lader is niet
correct geïnstalleerd.

Controleer of de oplader
correct  in het apparaat is
geïnstalleerd.

De stekker is niet
correct
geïnstalleerd  in
het stopcontact

Steek de stekker correct in het
stopcontact.

Het stopcontact is
beschadigd.

Sluit het apparaat aan op een
stopcontact dat werkt.

Het netsnoer is
mogelijk
beschadigd.

Om gevaar te voorkomen, moet
het  netsnoer altijd worden
vervangen  door een
gekwalificeerde
servicetechnicus of
gekwalificeerde technicus.

Instructies voor recycling en afvoer
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval
mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een
verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te
bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en
ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze
kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de
toepasselijke EG-richtlijnen.


