
ELEKTRILINE MANIKÜÜRIMASIN

KASUTUSJUHEND

Hea klient,

täname, et ostsid meie toote. Selle kerge ja mitmeotstarbelise kaasaskantava miniküünemasinaga 
saate nüüd paljusid professionaalseid salongihooldused teha mugavalt kodus. Nüüd saate viilida, 

vormida, lõigata, lihvida, puurida, teha maniküüri, pediküüri, eemaldada surnud nahka ja küünenahku. 
Komplektis on 6 metallist poleerimispead/viilimispead ja 6 lihvimisriba. Reguleeritav kiirus (3000-

20000 PM), et teha oma küüned selliseks, nagu soovite. See on suurepärane vahend tüdrukutele ja 
naistele ning see sobib nii naturaalsete kui ka kunstküüntele. 

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja kõiki hoiatusi. Hoidke see kasutusjuhend 
edaspidiseks kasutamiseks alles.



PAKENDI SISU

1 elektriline küünemasin 
1 laadija
6 otsikut 
(5 teemantotsikut, 1 lihvimisvarras koos 6 lihvimisribaga) 
1 kasutusjuhend

TEHNILISED NÄITAJAD 

∑ Pinge: AC 100-240 V 50/60 Hz ühefaasiline, AC 220-240 V/50 Hz, topeltisolatsiooniga
Reguleeritav kiirus: 3000 kuni 20 000 PM

∑ Mõõtmed: 160 mm x 24 mm
∑ Padruni tüüp: 2,4 mm
∑ Mitmeotstarbeline: lihvimiseks, puurimiseks, kuju andmiseks, karestamiseks jne
∑ Värv: roosa
∑ Materjal: ABS ja metall 
∑ Küünepuuri saab kasutada nii loomulike kui ka kunstküünte korral.

OLULISED OHUTUSJUHISED

1. Maniküürikomplekt on ette nähtud üksnes küünte lühendamiseks, viilimiseks ja 
hooldamiseks ning surnud naha eemaldamiseks jalakandadel-/taldadel. Kasutage komplekti 
ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

2. Ärge jagage komplekti teistega. See on mõeldud kasutamiseks ühele inimesele.
3. Kui teil on nahaprobleeme või muid terviseprobleeme, pidage nõu oma arstiga.
4. Ärge poleerige üht küünt kauem kui 2-3 sekundit.
5. Lõpetage kohe kasutamine, kui seade põhjustab valu või ärritust.
6. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete oskustega või kogemuste ja/või ebapiisavate teadmistega isikutele, välja arvatud 
juhul, kui nende ohutuse ja heaolu eest vastutav isik jälgib neid või kui nad saavad sellelt 
isikult juhiseid seadme kasutamiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastus- ja 
hooldustöid ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all.

7. Ärge kunagi kasutage kahjustatud otsikut.
8. Ühendage tööriist alati vooluvõrgust lahti, kui vahetate tarvikut või padrunit.
9. Kui lõpetate tööriista kasutamise, ühendage see alati vooluvõrgust lahti. 
10. Ärge vajutage lukustusnuppu, kui seade töötab.
11. Ärge kasutage vee lähedal ega asetage seda vette. Kui mootor kukub vette, tõmmake kohe 

pistik välja, kuid ärge pange kätt vette. 
12. Ärge puudutage otsikut või padrunit pärast selle kasutamist, sest need on liiga kuumad, et 

neid palja käega puudutada. 
13. Hoidke tolm silmadest ja kopsudest eemal, kasutades kaitseprille või tolmumaski. 



14. Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seda ei tohiks kasutada mis tahes 
kaubanduslikel eesmärkidel.

15. Masin ei ole veekindel. Palun hoidke veest eemal.
16. Ärge hoidke ega pange seadet otsese päikesevalguse või liigse kuumuse ja niiskuse kätte. 

Hoida jahedas ja kuivas, lastele kättesaamatus kohas.
17. Kui masinat ei kasutata, tuleb kõiki tööriistu hoida kuivas kohas.
18. Hoidke maniküürikomplekt alati täiesti kuivana. Ärge hoidke niiskes keskkonnas ja ärge 

laske vee või muu vedelikuga kokku puutuda.
19. Kui lisaotsikut ei ole seadme külge kinnitatud, ärge lülitage seda sisse.
20. Ärge kunagi pange esemeid või sõrmi seadme avadesse.
21. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
22. Maniküürikomplekt ei ole mänguasi, palun teavitage oma lapsi. Ärge kasutage toodet laste 

küünte hooldamiseks ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
23. Ärge kasutage tarvikut juuste ja peanaha, kulmude ja ripsmete lähedal, et vältida õnnetusi 

ja kahjustusi, ning ärge kasutage seda riiete, toitejuhtmete, pitside jne lähedal.
24. Ärge kunagi suruge liiga tugevalt ühte kohta ega kasutage seda liiga kaua ühes kohas.
25. Ärge püüdke seadet ise muuta, lahti võtta või parandada, sest esineb vigastuste ja 

elektrilöögi oht. Laske seda alati teha kvalifitseeritud isikul.

OSAD 

1.Peakruvi
2.Metallnupp otsikute 
vahetamiseks
3.Reguleeritav kiiruse lüliti
4.Laadimispesa
5.Tarvikute komplekt



TARVIKUD JA NENDE KASUTAMINE

1. NÕELOTSIK
- Kasutatakse küünte serva lihvimiseks
- Lihvige küünte mõlemad küljed
- Kasutatakse küünte poleerimiseks ja 
äärte silumiseks

2. KUULOTSIK
- Kasutatakse küünte pinna kumerate 
osade lihvimiseks
- Eemaldage küünepinnal olevad 
ebatasasused ja küünelakk
- Küüne pinna poleerimiseks

3. KOONILINE OTSIK
- Kasutatakse küüne pinna lihvimiseks
- Küüne otsa lihvimine
- Küüne pinna poleerimiseks
- Kasutatakse küüne serva lihvimiseks

4. VÄIKE SILINDRILINE OTSIK
- Suuremate küünte lihvimine, surnud naha eemaldamine
- Lihvige küüneplaadi juurt ja karestage
- Lihvige väiksemaid küüsi ja karestage, koorige nahka
- Küünte pinna poleerimine ja viilimine, küünelaki ja akrüülküüne eemaldamine

5. SUUR SILINDRILINE OTSIK
- Suuremate küünte lihvimine, surnud naha eemaldamine
- Lihvige küüneplaadi juurt ja karestage
- Suuremate küünte lihvimine, surnud naha eemaldamine
- Küünte pinna poleerimine ja viilimine, küünelaki ja akrüülküüne eemaldamine

6. LIHVIMISOTSIK
- Tuleb kasutada koos lihvimisribaga kõvade küünte poleerimiseks 



KUIDAS KÄSITSEDA

1. Ühendage tööriist vooluvõrgust välja, enne kui panete otsiku külge.
2. Vajutage lukustusnuppu, kasutage padrunivõtit padruni lahtikeeramiseks. Sisestage otsik ja 

pingutage padrun kindlalt, kuid vältige liigset pingutamist ja ärge kunagi kasutage 
kahjustatud otsikut. Märkus: juhised selle kohta, kuidas paigaldada otsikut, leiate 
järgmisest peatükist (allpool).

3. Ühendage laadija seadme külge. Ühendage juhe pistikupessa.
4. Seadmel on OFF/ON lüliti. Valige soovitud kiirus, keerates käsiseadmel kiiruse reguleerimise 

nuppu. Kui lüliti on sees, töötab tööriist alguses väiksema kiirusega, keerake nuppu et leida 
vajalik kiirus. See töötab 3000 kuni 20 000 pööret minutis, kui see on lõpuni keeratud. 
Keerakse lüliti OFFi täieliku seiskamise jaoks. 
NIPID: Ohutuse tagamiseks reguleerige enne suuna muutmist (edasi/tagasi) seade 
madalaimale kiirusele.

5. Kui olete lõpetanud, lülitage tööriist välja ja eemaldage vooluvõrgust.

KUIDAS PAIGALDADA OTSIKUT

1. Vajutage ja hoidke all lukustusnuppu. 

2. Keerake peakruvi lahti. Hoidke nuppu all ja keerake peakruvi vastupäeva, kuni see on lahti.
MÄRKUS: peakruvi vastupäeva pöörates tuleb see lahti ja päripäeva keerates saab seda 
pingutada. 

3. Sisestage ja lükake soovitud otsik auku, nagu näidatud. 
MÄRKUS: kui soovite otsikut eemaldada, lülitage masin välja ja tõmmake ettevaatlikult 
otsik välja (ärge unustage, et peakruvi tuleb keerata lahti). 

4. Pärast sisestamist vajutage nuppu ja keerake vastassuunas (päripäeva), et kinnitada otsik 
oma kohale.



KUIDAS PAIGALDADA LIHVIMISRIBA

Kõigepealt valige lihvimisriba, mida soovite kasutada. Saate valida 3 erineva vahel.

Mida suurem number, seda siledam.
Mida väiksem number, seda karedam.

1. Valige õige lihvimispea.
2. Sisestage otse kruvipea auku.
3. Paigaldage lihvimisriba.
4. Saab kasutada küünelaki eemaldamiseks.
5. Eemaldab surnud naha sõrmedelt.
6. Saate valida erinevate lihvimisribade vahel.



PUHASTAMINE

Märkus: Parima tulemuse saavutamiseks puhastage seade pärast iga kasutamist.

HOIATUS: Seade ei ole veekindel, ÄRGE loputage seda. Hoidke seade alati kuivana. ÄRGE laske 
seadmesse vedelikku tungida.

1. Veenduge, et seade on välja lülitatud.
2. Eemaldage alati seadme küljest otsikud.
3. Pühkige tarvikut kuiva ja pehme lapiga. Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid.

HOIUSTAMINE

Kui seadet ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Ärge pange seadet ega hoidke seda 
liigse kuumuse või niiskusega kohtades.

TÕRKED

Seade ei tööta. 

Otsik ei ole korralikult 
paigaldatud. 

Kontrollige otsikut ja veenduge, et see 
on korralikult paigaldatud (järgige 
juhiseid).

Laadija ei ole 
korralikult 
paigaldatud. 

Kontrollige, et laadija on korralikult 
seadmega ühendatud.

Pistik ei ole korralikult 
pistikupessa 
paigaldatud.

Sisestage pistik korralikult pistikupessa.

Pistikupesa on 
kahjustatud.

Ühendage seade toimivasse 
pistikupessa.

Toitejuhe võib olla 
kahjustatud.

Ohu vältimiseks peab toitejuhtme alati 
vahetama kvalifitseeritud tehnik.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised
See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära 
visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või 
inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada 
materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks 

kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote 
tagasi võtta keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


