
MÁQUINA DE MANICURA ELÉTRICA

MANUAL DO UTILIZADOR

Cara cliente,

Obrigado por adquirir o nosso produto. Com esta pequena, portátil e leve máquina de manicura, pode
agora conseguir realizar as manutenções mais profissionais, dignas dos melhores salões de beleza, no
conforto da sua casa. Agora pode limar, modelar, esculpir, polir, cuidar da sua manicura ou pedicura e
remover calos e pele morta. O aparelho é fornecido com seis acessórios para polir/cabeças para limar

e seis limas. O controlo da velocidade é variável (3000-20 000 RPM), pelo que pode criar a manicura
que pretender. Esta é uma excelente ferramenta para homens e mulheres e adequa-se a unhas

naturais como artificiais

Leia cuidadosamente as instruções de funcionamento e todos os avisos antes de utilizar o aparelho
pela primeira vez. Guarde este manual para referência futura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1 x máquina de manicura elétrica
1 x carregador
6 x acessórios opcionais (5 acessórios de diamante, 1 haste de
esmeril com 6 lixas)
1 x manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Tensão: 100-240 V 50/60 Hz CA monofásica, 220-240 V/50 Hz CA, isolamento duplo

Controlo da velocidade: De 3000 RPM a 20 000 RPM

• Dimensões: 160 mm x 24 mm

• Tipo de pinças: 2,4 mm

• Várias aplicações: esculpir, gravar, desbastar, limar, polir, entre outros

• Cor: cor-de-rosa

• Material: ABS e metal

• A máquina de manicura elétrica pode ser utilizada em unhas naturais e artificiais.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. O kit de manicura destina-se a ser utilizado exclusivamente para encurtar, limar e cuidar  das

unhas das mãos e dos pés e, também, para remover pele morta nas extremidades dos

dedos das mãos e dos pés, calcanhares e planta dos pés. Utilize o kit apenas conforme

descrito nas instruções de funcionamento.

2. Não partilhe o seu kit com outras pessoas. O mesmo destina-se a ser utilizado apenas por

uma pessoa.

3. Se tiver algum problema de pele ou outros problemas de saúde, consulte o seu médico. 4.

Não lime a mesma unha durante mais de 2-3 segundos.

5. Interrompa imediatamente a utilização se o aparelho causar dor ou irritação. 6. Este aparelho

não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades  físicas, sensoriais ou

mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimento, a  menos que sejam

supervisionados por uma pessoa responsável pela sua segurança e bem estar ou recebam

instruções dessa pessoa em relação à operação do aparelho. As crianças  não devem brincar com

o aparelho. As operações de limpeza e manutenção não devem ser  realizadas por crianças não

supervisionadas.

7. Nunca utilize um acessório danificado.

8. Desligue sempre o aparelho da ficha quando trocar um acessório ou pinça. 9.

Desligue sempre o aparelho da ficha quando terminar de o utilizar.

10. Não acione o botão de bloqueio do eixo com a ferramenta em funcionamento. 11.

Não o utilize perto de nem o mergulhe em água. Se o motor cair à água, desligue

imediatamente o aparelho da ficha e não lhe toque.



12. Não toque nos acessórios ou nas pinças imediatamente após as utilizar, uma vez que

estarão demasiado quentes para serem tocadas com as mãos desprotegidas.

13. Mantenha os seus olhos e pulmões protegidos de poeiras, utilizando uma máscara e óculos

de proteção.

14. O produto foi concebido apenas para uma utilização doméstica. Não deve ser utilizado para

qualquer finalidade comercial.

15. O aparelho não é à prova de água. Mantenha-o afastado da água.

16. Não guarde nem exponha o aparelho à luz solar direta nem ao calou e humidade

excessivos. Guarde-o num local fresco e seco, fora do alcance das crianças.

17. Quando a máquina não estiver a ser utilizada, todas as ferramentas devem ser guardadas
num local seco.

18. Mantenha sempre o kit de manicura totalmente seco. Não o guarde num ambiente húmido  e

não permita a penetração de água ou qualquer outro líquido.

19. Se o acessório não estiver fixo no aparelho, não ligue o aparelho.

20. Nunca insira objetos nem os seus dedos nas aberturas do aparelho.

21. Não utilize o aparelho no exterior.

22. O kit de manicura não é um brinquedo; informe os seus filhos em conformidade. Não utilize  o

produto para cuidar das unhas de crianças e mantenha-o fora do alcance das mesmas. 23. Não

utilize o aparelho perto do cabelo ou couro cabeludo, sobrancelhas e pestanas para  evitar

quaisquer acidentes e danos. Não o utilize perto da roupa, cordões, cabos de  alimentação, etc.

24. Nunca utilize o aparelho com demasiada força nem o deixe demasiado tempo num só local.

25. Não tente modificar, desmontar ou reparar o aparelho sozinha, uma vez que existe o risco  de

lesão e choque elétrico. Peça sempre assistência de uma pessoa qualificada.

PEÇAS

1.Parafuso da cabeça

2.Botão de metal para

trocar os acessórios

3.Interruptor para ajustar a

velocidade
4.Entrada de carregamento

5.Conjunto de acessórios
CONJUNTO DE ACESSÓRIOS E RESPETIVA UTILIZAÇÃO

1. CABEÇA DE AGULHA

- Para polir a extremidade da unha;
- Para polir os dois lados da unha;

- Para polir as unhas e para processos



de limagem que requeiram uma

extremidade fina.

2. CABEÇA DE BALA

- Para polir as partes côncavas e

convexas da superfície da unha;

- Para eliminar as saliências da

superfície da unha e do verniz;

- Para polir as protusões da superfície

da unha.

3. CABEÇA CÓNICA

- Para polir a superfície da unha;

- Para polir a extremidade da unha;

- Para polir gravações na superfície da unha;

- Para polir a extremidade da unha.

4. CABEÇA CILÍNDRICA PEQUENA

- Para limar a raiz de unhas grandes e remover calos;

- Para polir a raiz das unhas e esfoliar;

- Para polir a raiz de unhas pequenas e esfoliar a pele;

- Para polir e limar a superfície da unha, remover verniz e unhas acrílicas.

5. CABEÇA CILÍNDRICA GRANDE

- Para limar a raiz de unhas grandes e remover calos;

- Para polir a raiz de unhas grandes e esfoliar;

- Para desbastar a raiz de unhas grandes e esfoliar a pele;
- Para polir e limar a superfície da unha, remover verniz e unhas acrílicas.

6. CABEÇA DO EIXO PARA ANEL COM LIMA

- Deve ser utilizada com os anéis com lima para polir unhas fortes e duras.



MODO DE FUNCIONAMENTO

1. Desligue a ferramenta da tomada elétrica antes de colocar um acessório; 2. Pressione o botão

de bloqueio do eixo e utilize a chave da pinça para soltar a pinça. Insira o  acessório e aperte

firmemente a pinça. Evite apertá-la excessivamente. Nunca utilize um  acessório danificado. Nota:

para instruções sobre como instalar um acessório, consulte o  capítulo seguinte (abaixo);

3. Ligue o carregador ao aparelho. Ligue o cabo à tomada elétrica;

4. Ligue o aparelho com o botão para ligar/desligar. Selecione a velocidade desejada rodando  o

botão para controlo da velocidade. Ao ligar o aparelho, a ferramenta trabalha  inicialmente a

uma velocidade inferior. Deslize o interruptor para selecionar a velocidade  pretendida. O

aparelho trabalha entre 3 000 a 20 000 RPM quando totalmente ligado.  Deslize o

interruptor para a posição de desligado para parar totalmente o aparelho. SUGESTÃO: por

razões de segurança, ajuste a velocidade do aparelho para o nível mais  baixo antes de a

aumentar (para a frente/para trás);

5. Quando terminar a utilização, desligue a ferramenta e retire-a da ficha.

INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO DA CABEÇA

1. Pressione continuamente o botão de bloqueio;

2. Solte o parafuso da cabeça. Continue a pressionar o botão e rode o parafuso da cabeça no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que esteja solto.
NOTA: deve rodar o parafuso da cabeça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

para o soltar e no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar;

3. Insira o acessório pretendido no orifício, conforme mostrado.

NOTA: se pretender remover o acessório, desligue a máquina e retire-o suavemente (não

se esqueça de soltar o parafuso da cabeça);

4. Depois de inserir o acessório, pressione o botão e rode o parafuso da cabeça no sentido dos

ponteiros do relógio para fixar o acessório.



INSTALAÇÃO DO ANEL COM LIMA

Primeiro, escolha o anel com lima que pretende utilizar. Pode escolher entre três tipos de anéis
diferentes.

Quanto maior for o número, mais suave será o anel.
Quanto menor for o número, mais duro será o anel.



1. Escolha a cabeça de desbaste certa;

2. Insira-a diretamente no orifício do parafuso da cabeça;

3. Coloque um anel com lima;

4. Os anéis com lima podem ser utilizados para polir o verniz das unhas se o pretender

remover;

5. Elimina a pele morta dos dedos;

6. Pode escolher entre vários anéis com lima.

LIMPEZA

Nota: para conseguir os melhores resultados, limpe o aparelho após cada utilização.

AVISO: o dispositivo não é à prova de água; não o passe por água. Mantenha sempre o aparelho seco.
NÃO PERMITA a penetração de qualquer líquido no aparelho.

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado;

2. Retire sempre o acessório da cabeça do acessório;



3. Limpe o acessório com um pano seco e macio. Não utilize detergentes ou dissolventes.

ARMAZENAMENTO

Quando não estiver a ser utilizado, mantenha-o fora do alcance das crianças. Não exponha/guarde o
aparelho em áreas de calor e humidade excessivos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O aparelho não funciona. O acessório da
cabeça não está
devidamente
inserido.

Verifique o acessório da cabeça e
certifique-se de que está
devidamente  inserido (siga as
instruções).

O carregador não
está  devidamente
inserido.

Verifique se o carregador está
devidamente inserido no dispositivo.

A ficha não está

devidamente
inserida  na
tomada.

Insira devidamente a ficha na tomada.

A tomada da
parede  está
danificada.

Ligue o dispositivo a uma tomada
de  parede que funcione.

O cabo de
alimentação
poderá  estar
danificado.

Para evitar qualquer risco, o cabo
de  alimentação deverá ser
sempre
substituído por um técnico ou
responsável de manutenção
qualificado.

Instruções de reciclagem e eliminação
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde
humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma
responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para

devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o
revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para
o ambiente.

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.



Visite o nosso site para mais informações sobre o produto
https://(insert your local site)/

Veja as nossas ofertas especiais e aproveite as vantagens que oferecemos.

NOME DO PRODUTO: MÁQUINA DE
MANICURA ELÉTRICA
PAÍS DE ORIGEM: CHINA

IMPORTADOR: HS plus d.o.o. HS plus d.o.o. Gmajna 10, 1236 Trzin

Para mais informações, contacte o (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) ou envie um e-mail para: (INSERT
YOUR LOCAL INFO — EMAIL ADDRESS)


