
MINI-PILĂ ELECTRICĂ PENTRU UNGHII

MANUAL DE UTILIZARE

Dragă clientă,

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Cu această mini-pilă electrică ușoară, portabilă,
universală, pentru pilirea unghiilor, puteți realiza acum cea mai mare parte din tratamentele

profesionale oferite de saloanele de manichiură, în confortul casei dumneavoastră. Acum puteți pili,
modela, ciopli, sculpta, lustrui, face manichiura sau pedichiura, elimina calusurile și a pielea moartă.
Mini-pila este livrată cu 6 capete de șlefuire din metal / capete de pilire și 6 benzi de șlefuire, turația

acesteia fiind reglabilă pe o plajă largă (3000-20000 rpm) pentru a vă putea face manichiura după cum
doriți. Această mini-pilă electrică este un instrument excelent pentru doamne și domnișoare și este

potrivită atât pentru unghiile naturale, cât și pentru unghiile artificiale

Înainte de a folosi instrumentul pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de
utilizare și toate avertismentele. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare

CONȚINUTUL PACHETULUI



1 x Mini-pilă electrică pentru unghii
1 x încărcător usb
6 x Capete opționale (5 capete diamantate, 1 tijă de șlefuire cu 6
benzi de șlefuire)
1 x Manual de utilizare

CARACTERISTICI TEHNICE:

• Tensiune: AC 100-240V 50 / 60 Hz monofazat, AC 220-240V / 50 Hz, dublu izolat

Controlul variabil al vitezei: 3000 rpm până la 20.000 rpm

• Dimensiuni: 160 mm x 24 mm

• Tipul manșonului de fixare: 2,4 mm

• Utilizare multiplă: Sculptare, gravare, profilare, șlefuire, ascuțire, mătuire, lustruire, găurire și
așa mai departe

• Culoare: Trandafiriu

• Material: ABS și metal

• Mini-pila pentru unghii poate fi utilizată atât pentru unghiile naturale, cât și pentru unghiile
artificiale

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

1. Setul de manichiură este destinat exclusiv pentru scurtarea, șlefuirea și îngrijirea unghiilor

mâinilor și picioarelor și pentru îndepărtarea pielii bronzate de la vârfurile degetelor și ale

degetelor de la picioare, de pe călcâie și de pe talpă. Folosiți setul doar în modul descris în

instrucțiunile de utilizare.

2. Nu utilizați setul împreună cu alte persoane. Acesta este destinat utilizării de către o

singură persoană.

3. Dacă aveți probleme ale pielii sau alte probleme de sănătate, consultați medicul de familie. 4.
Nu neteziți o unghie mai mult de 2-3 secunde.

5. Întrerupeți imediat utilizarea mini-pilei dacă acest lucru provoacă dureri sau iritații. 6. Acest

instrument nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu abilități fizice,  senzoriale sau

mentale limitate sau lipsite de experiență și / sau care au cunoștințe  insuficiente, cu excepția
cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă  pentru siguranța și bunăstarea

lor, sau primesc instrucțiuni de la acest persoană cu privire  la modul de operare a instrumentului.

Copiii nu au voie să se joace cu instrumentul.  Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie

să fie executate de către copii decât dacă  aceștia sunt sub supraveghere.

7. Nu folosiți niciodată un cap de șlefuire deteriorat.

8. Deconectați întotdeauna mini-pila electrică atunci când schimbați accesoriul sau manșonul. 9.

Deconectați întotdeauna mini-pila electrică atunci când nu o mai utilizați.
10. Nu acționați butonul de blocare a arborelui în timp ce mini-pila electrică este în funcțiune. 11.



Nu folosiți mini-pila electrică în apropierea apei și nu scufundați niciodată mini-pila în apă.  În

cazul în care motorul cade în apă, deconectați imediat mini-pila electrică și nu băgați  mâna în

apă.

12. Nu atingeți capul de șlefuire sau manșonul după utilizare, deoarece acestea sunt prea

fierbinți pentru a fi atinse cu mâinile goale.

13. Nu lăsați praful să intre în ochi și în plămâni, folosind ochelari de protecție sau o mască de

praf.

14. Produsul este conceput doar pentru utilizarea la domiciliu. Acesta nu trebuie să fie utilizat  în
scopuri comerciale.

15. Mini-pila electrică nu este etanșă. Vă rugăm să îl feriți de contactul cu apa. 16. Nu depozitați
și nu expuneți mini-pila electrică la lumina directă a soarelui sau la căldură și  umiditate excesivă.

Depozitați într-un loc rece și uscat, nu la îndemâna copiilor. 17. Când mini-pila electrică nu este

folosită, toate capetele de șlefuire trebuie să fie depozitate  într-un loc uscat.

18. Păstrați întotdeauna setul de manichiură complet uscat. Nu depozitați într-un mediu umed  și

împiedicați pătrunderea apei sau a oricărui alt lichid.

19. În cazul în care capul de șlefuire nu este fixat în mini-pila electrică, nu porniți instrumentul.

20. Nu introduceți niciodată obiecte sau degetele în fantele mini-pilei electrice. 21. Nu folosiți
mini-pila electrică în aer liber.

22. Trusa de manichiură nu este o jucărie, vă rugăm să informați copiii despre acest lucru. Nu

folosiți mini-pila electrică pentru îngrijirea unghiilor copiilor și nu o lăsați la îndemâna

copiilor.

23. Nu folosiți accesoriile în apropierea părului și a scalpului, a sprâncenelor și a genelor pentru  a

preveni orice accident și rănire și nu-l utilizați lângă îmbrăcăminte, cabluri de alimentare,

șireturi etc.

24. Nu apăsați niciodată prea tare într-un singur loc și nu utilizați mini-pila prea mult într-un

singur loc.

25. Nu încercați să modificați, să dezasamblați sau să reparați singură mini-pila electrică,

deoarece există riscul de rănire și electrocutare. Solicitați întotdeauna unei persoane

calificate să facă aceste operații.
COMPONENTE

1.Manșon filetat

2.Buton metalic pentru

schimbarea accesoriilor

3.Comutator de reglare a
vitezei

4.Mufă de alimentare

5.Set de accesorii



SETUL DE ACCESORII ȘI MODUL DE UTILIZARE A LOR

1. CAP AC
- Folosit pentru a lustrui marginea

unghiilor

- Lustruiți două părți ale unghiei

-se folosește pentru lustruirea

unghiilor și operațiile de șlefuire care

necesită un cap fin

2. CAP ASCUȚIT

- Folosit pentru a lustrui părțile
concave și convexe ale suprafeței

unghiei

- Îndepărtează părțile bombate de pe
suprafața unghiilor și lacul de unghii

- Lustruirea proeminențelor de pe

suprafața unghiilor
3. CAP CONIC

- Folosit pentru a lustrui suprafața unghiilor

- Lustruiește vârful unghiilor

- Pentru lustruirea și gravarea suprafeței unghiilor

- Lustruiește marginea unghiilor

4. CAP CILINDRIC MIC

- Șlefuirea cuticulelor unghiilor, îndepărtarea calusurilor
- Lustruiește rădăcinile unghiilor și exfoliază
- Lustruiește rădăcinile unghiilor înguste, îndepărtează pielea moartă

- Lustruiește și șlefuiește suprafața unghiilor, îndepărtează lacul de unghii și unghiile acrilice

5. CAP CILINDRIC MARE

- Șlefuirea cuticulelor unghiilor, îndepărtarea calusurilor

- Lustruiește rădăcinile unghiilor late și exfoliază
- Șlefuiește cuticulele unghiilor late, îndepărtează calusurile

- Lustruiește și șlefuiește suprafața unghiilor, îndepărtează lacul de unghii și unghiile acrilice



6. CAP CU AX PENTRU INELE DE ȘEFUIRE

- Trebuie să fie utilizat împreună cu inele de șlefuire pentru a lustrui unghiile dure și rugoase

MOD DE UTILIZARE

1. Decuplați mini-pila de la sursa de alimentare cu curent electric înainte de a monta un cap  de
șlefuire.

2. Apăsați butonul de blocare a arborelui, utilizați cheia pentru manșon pentru a slăbi piulița.

Introduceți capul și strângeți ferm manșonul, dar evitați strângerea excesivă a piuliței și nu

folosiți niciodată un cap deteriorat. Notă: pentru instrucțiuni referitoare la „cum se

instalează un accesoriu”, consultați capitolul următor (mai jos).

3. Conectați adaptorul de alimentare la mini-pilă. Conectați cablul electric la priza electrică de

alimentare.

4. Mini-pila electrică este prevăzută cu un întrerupător ON/OFF (pornit/oprit). Selectați viteza

dorită rotind comutatorul de control al vitezei de pe mini-pila electrică. Când comutatorul

este în poziția pornit, mini-pila electrică funcționează la început cu o turație mai mică, rotiți
comutatorul pentru a ajunge la turația dorită. Turația variază între 3.000 rpm și 20.000 rpm

atunci când comutatorul este rotit complet. Pentru a opri mini-pila electrică, glisați butonul

în poziția OFF.

SFATURI : Din motive de siguranță, vă rugăm să selectați mai mică turație a mini-pilei

înainte de a schimba direcția (înainte / înapoi).

5. După ce ați terminat operațiile, opriți mini-pila electrică și deconectați-o de la sursa de

alimentare cu curent.

MODUL DE INSTALARE A ACCESORIILOR

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de blocare.

2. Slăbiți piulița manșonului. Mențineți apăsat butonul și rotiți piulița manșonului în sens



invers acelor de ceasornic până când aceasta este slăbită.
NOTĂ: piulița manșonului se rotește în sens invers acelor de ceasornic pentru slăbire și în

sensul acelor de ceasornic pentru strângere.

3. Introduceți și împingeți capul de șlefuire dorit în gaură, în modul prezentat în imagine.
NOTĂ: dacă doriți să îndepărtați capul de șlefuire, opriți mașina și trageți ușor capul (nu

uitați să slăbiți piulița manșonului).

4. După introducere, apăsați butonul și răsuciți în direcția opusă (în sensul acelor de

ceasornic) pentru a strânge capul de șlefuire în poziție.

MODUL DE INSTALARE A INELULUI DE ȘLEFUIRE

Mai întâi alegeți inelul de șlefuire pe care doriți să-l folosiți. Puteți alege între cele 3 inele diferite.

Cu cât numărul este mai mare, cu atât este mai fin inelul
de șlefuire.

Cu cât numărul este mai mic, cu atât este mai dur inelul
de șlefuire.



1. Alegeți capul potrivit de șlefuire

2. Introduceți direct în gaura manșonului de strângere

3. Instalați un inel de șlefuire

4. Poate fi folosit pentru șlefuirea lacului de unghii și a unghiilor acrilice vechi 5.

Îndepărtează pielea moartă de pe degete

6. Puteți alege diferite inele de șlefuire
CURĂȚARE

Notă: Pentru cele mai bune rezultate, curățați mini-pila electrică după fiecare utilizare.

AVERTIZARE: Mini-pila electrică nu este rezistentă la apă, NU o spălați. Mențineți întotdeauna mini
pila electrică uscată. NU permiteți pătrunderea lichidelor în mini-pila electrică.

1. Asigurați-vă că mini-pila electrică este oprită.

2. Scoateți întotdeauna capul de șlefuire din mini-pila electrică.

3. Ștergeți capul de șlefuire cu o cârpă uscată și moale. Nu folosiți detergent sau solvenți de

curățare pentru curățare.

DEPOZITAREA



Când nu este folosită, nu lăsați mini-pila electrică la îndemâna copiilor. Nu expuneți mini-pila electrică,
la și nu o depozitați în zone cu căldură sau umiditate excesivă

DEPANARE

Mini-pila electrică nu
funcționează.

Capul de șlefuire
nu  este instalat
corect.

Verificați capul de șlefuire și
asigurați vă că este instalat corect
(urmați  instrucțiunile).

Adaptorul de
alimentare nu este
cuplat în mod
corespunzător.

Verificați dacă adaptorul de
alimentare  este cuplat în mod
corespunzător la  mini-pilă.

Ștecherul nu este

bine băgat în priză.

Introduceți ștecherul corect în priză.

Priza de alimentare
cu  curent este
deteriorată.

Conectați mini-pila electrică la o
priză  care funcționează.

Cablul de
alimentare  poate
fi deteriorat.

Pentru a evita pericolele, cablul de
alimentare trebuie întotdeauna
înlocuit  de un tehnician de service
calificat sau  de un tehnician calificat.

Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri
menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului
înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor

materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau
să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru
reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE
aplicabile.



Accesați site-ul nostru web pentru mai multe informații despre produs
https://(insert your local site)/

Consultați ofertele noastre speciale și profitați de avantajele pe care le oferim.

NUME PRODUS: MINI-PILĂ ELECTRICĂ PENTRU
UNGHII
ȚARA DE ORIGINE: CHINA

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

Pentru mai multe informații, sunați-ne la (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) sau scrieți la adresa de e
mail: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)


