
ELEKTRINIS MANIKIŪRO PRIETAISAS

NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. Naudodami šį lengvą daugiafunkcį nešiojamą mini prietaisą nagų 
priežiūrai, galite patogiai namuose atlikti daugumą profesionalių salono procedūrų. Su šiuo prietaisu 
galėsite dildyti, formuoti, raižyti, poliruoti, gręžti, atlikti manikiūrą ir pedikiūrą, šalinti nuospaudas ir 
negyvą odą. Kartu su prietaisu pridedami 6 metaliniai poliravimo antgaliai ir 6 abrazyviniai antgaliai. 
Valdymo greitis yra kintamas (3000-20 000 apsisukimų per minutę), kad galėtumėte atlikti manikiūrą 

pagal savo poreikius. Tai puikus prietaisas merginoms ir moterims, tinkantis natūralių ir dirbtinių nagų 
priežiūrai. 

Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir visus įspėjimus. Išsaugokite 
šį naudotojo vadovą ateičiai.



PAKUOTĘ SUDARO

1 Elektrinė nagų freza 
1 Įkroviklis
6 papildomi antgaliai (5 deimantiniai, 1 metalinis abrazyvinių 
antgalių laikiklis su 6 abrazyviniais antgaliais) 
1 Naudotojo vadovas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: 

∑ Įtampa: Kintamoji srovė (AC) 100-240 V, 50/60 Hz, vienfazis, kintamoji srovė (AC) 220-240 
V/50 Hz, dviguba izoliacija
Kintamojo greičio valdymas: nuo 3 000 iki 20 000 aps./min

∑ Matmenys: 160x24 mm
∑ Antgalių galvutės tipas: 2,4 mm
∑ Daugiafunkcė paskirtis: raižymas, graviravimas, formavimas, šveitimas, smailinimas, 

dildymas, poliravimas, gręžimas ir pan.
∑ Spalva: rožinė
∑ Medžiaga: ABS plastikas, metalas 
∑ Nagų frezą galima naudoti natūraliems ir dirbtiniams nagams

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

1. Manikiūro rinkinys skirtas tik rankų ir kojų nagų trumpinimui, dildymui ir priežiūrai, taip pat 
įdegusios odos šalinimui nuo kulnų, pėdų, rankų ir kojų pirštų galiukų. Rinkinį naudokite tik 
taip, kaip aprašyta naudotojo vadove.

2. Nesidalykite rinkiniu su kitais asmenimis. Jis skirtas naudoti tik asmeniniam naudojimui.
3. Jei turite odos ar kitų sveikatos problemų, pasitarkite su gydytoju.
4. Nedildykite vieno nago paviršiaus ilgiau, nei 2-3 sekundes.
5. Nedelsiant nutraukite naudojimą, jei prietaisas sukelia skausmą ar dirginimą.
6. Šis prietaisas neskirtas naudoti vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, sensorinių ar 

psichikos sutrikimų, stokojantiems patirties ir (arba) žinių, išskyrus atvejus, kai tokie 
asmenys yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl prietaiso naudojimo, kai instruktažą atlieka 
už jų saugumą ir gerovę atsakingas asmuo. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo 
ir techninės priežiūros darbų negali atlikti vaikai, nebent jie būtų prižiūrimi.

7. Niekada nenaudokite pažeisto antgalio.
8. Prieš pakeisdami priedus arba antgalio laikiklį, visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
9. Nustoję naudoti prietaisą, visada išjunkite jį iš elektros lizdo. 
10. Neįjunkite veleno fiksavimo mygtuko, kai prietaisas veikia.
11. Nenaudokite arti vandens, nepanardinkite į vandenį. Jei prietaiso korpusas įkrito į vandenį, 

nedelsiant išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir nesilieskite prie vandens. 



12. Po naudojimo nelieskite antgalio ar antgalio laikiklio plikomis rankomis, nes jie itin stipriai 
įkaista. 

13. Saugokite, kad dulkės nepatektų į akis ir plaučius, naudodami apsauginius akinius arba 
apsauginę kaukę nuo dulkių. 

14. Gaminys skirtas naudoti tik namuose. Jis neturėtų būti naudojamas jokiais komerciniais 
tikslais.

15. Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį atokiau nuo vandens.
16. Nelaikykite ir nepalikite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje, dideliame karštyje ir 

drėgmėje. Laikykite vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
17. Kai prietaisas nenaudojamas, su visais priedais turi būti laikomas sausoje vietoje.
18. Pasirūpinkite, kad manikiūro rinkinys visada išliktų sausas. Nelaikykite drėgnoje aplinkoje ir 

neleiskite vandeniui ar kitam skysčiui prasiskverbti į vidų.
19. Jei priedas nėra prijungtas prie prietaiso, jo neįjunkite.
20. Niekada nekiškite daiktų ar pirštų į prietaiso angas.
21. Nenaudokite prietaiso lauke.
22. Manikiūro rinkinys nėra žaislas. Nenaudokite prietaiso vaikų nagų priežiūrai ir laikykite jį 

vaikams nepasiekiamoje vietoje.
23. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų, nenaudokite prietaiso šalia plaukų ir 

galvos odos, antakių ir blakstienų, taip pat nenaudokite jo šalia drabužių, maitinimo laidų, 
raištelių ir pan.

24. Niekada nespauskite prietaiso antgalio per stipriai ir nenaudokite jo per ilgai vienoje 
vietoje.

25. Nebandykite patys modifikuoti, ardyti ar taisyti prietaiso, nes kyla pavojus susižeisti ir patirti 
elektros šoką. Visada pasirūpinkite, kad tai atliktų kvalifikuotas asmuo.

PRIETAISO DALYS 

1.Antgalių galvutė
2.Metalinis mygtukas-
fiksatorius priedams keisti
3.Reguliuojamas greičio 
jungiklis
4.Maitinimo laido lizdas
5.Priedų rinkinys



PRIEDŲ RINKINYS IR JŲ NAUDOJIMAS

1. SMAILUSIS ANTGALIS
- Naudojamas nago kraštams dildyti
- Dildykite nagą iš abiejų pusių
- Naudokite nagams dildyti ir nagų 
briaunoms išlyginti
2. APVALUSIS ANTGALIS
- Naudojamas nago paviršiaus 
įgaubtoms ir išgaubtoms dalims 
nušlifuoti
- Pašalinkite nago nelygumus ir nagų 
laką
- Nušlifuokite nago paviršiaus 
išgaubimus
3. KŪGINIS ANTGALIS
- Naudojamas nagų paviršiui šlifuoti
- Nušlifuokite nago galiuką
- Šlifuokite arba graviruokite nago 
paviršių
- Šlifuokite nago kraštą

4. MAŽAS CILINDRINIS ANTGALIS
- Naudojamas nagų šaknims dildyti ir nuospaudoms šalinti
- Nušlifuokite nagų šaknis ir nušveiskite
- Nušlifuokite mažų nagų šaknis, nušveiskite odą
- Nušlifuokite ir nupoliruokite nagų paviršių, pašalinkite nagų laką ir akrilinius nagus

5. DIDELĖ CILINDRINĖ GALVUTĖ
- Naudojamas nagų šaknims dildyti ir nuospaudoms šalinti
- Nušlifuokite didelio nago šaknį ir nušveiskite
- Naudokite didelių nagų šaknims ir odai nušveisti
- Nušlifuokite ir nupoliruokite nagų paviršių, pašalinkite nagų laką ir akrilinius nagus

6. METALINIS ABRAZYVINIŲ ANTGALIŲ LAIKIKLIS
- Turi būti naudojamas kartu su abrazyviniais antgaliais, skirtas kietų ir nelygių nagų 

paviršiams šlifuoti 



KAIP NAUDOTI

1. Prieš uždėdami antgalį, išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
2. Paspauskite ir laikykite fiksavimo mygtuką, tada atlaisvinkite antgalių galvutę. Įstatykite 

antgalį, tvirtai prisukite antgalių galvutę, bet venkite per daug stipraus prisukimo. Niekada 
nenaudokite pažeisto antgalio. Pastaba: instrukcijos „kaip uždėti antgalį“ pateikiamos 
kitame skyriuje (žemiau).

3. Prijunkite įkroviklį prie prietaiso. Įjunkite elektros laidą į pagrindinį elektros lizdą.
4. Ant prietaiso korpuso yra OFF / ON (išjungimo / įjungimo) jungiklis. Pasukdami ant prietaiso 

korpuso esančią kintamo greičio reguliavimo rankenėlę, pasirinkite norimą greitį. Kai 
jungiklis įjungtas, prietaisas iš pradžių veikia mažesniu greičiu. Reguliuokite jungiklį, kad 
nustatytumėte reikiamą greitį. Jis kinta nuo 3 000 iki 20 000 aps./min, kai jungiklis 
nustatytas į didžiausią padėtį. Norėdami išjungti, nustatykite jungiklį ties OFF. 
PATARIMAS: saugumo sumetimais, prieš keisdami kryptį (pirmyn / atgal), nustatykite 
mažiausią greitį.

5. Po naudojimo, išjunkite prietaiso jungiklį ir išjunkite jį iš elektros lizdo.

KAIP UŽDĖTI ANTGALĮ

1. Paspauskite ir palaikykite fiksavimo mygtuką. 
2. Atlaisvinkite antgalių galvutę. Laikykite paspaudę mygtuką ir sukite antgalių galvutę prieš 

laikrodžio rodyklę, kol atsilaisvins.
PASTABA: norėdami atlaisvinti antgalių galvutę, sukite ją prieš laikrodžio rodyklę, o 
norėdami priveržti, sukite ją pagal laikrodžio rodyklę. 

3. Įstatykite ir įstumkite norimą antgalį į skylę, kaip parodyta paveikslėlyje. 
PASTABA: norėdami nuimti antgalį, išjunkite prietaisą ir atsargiai ištraukite antgalį 
(nepamirškite atlaisvinti galvutės, laikančios antgalį). 

4. Įdėję paspauskite mygtuką ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad antgalis įsitvirtintų 
reikiamoje vietoje.



KAIP UŽDĖTI ABRAZYVINĮ ANTGALĮ

Pirmiausia pasirinkite abrazyvinį antgalį, kurį norite naudoti. Galite rinktis iš 3 skirtingų abrazyvinių 
antgalių.

Kuo didesnis skaičius, tuo švelnesnis abrazyvinis 
paviršius.
Kuo mažesnis skaičius, tuo šiurkštesnis abrazyvinis 
paviršius.

1. Paimkite abrazyvinių antgalių laikiklį.
2. Įstatykite jį į antgalių galvutės skylę.
3. Uždėkite abrazyvinį antgalį.
4. Šiuos antgalius galima naudoti nagų lakui nušlifuoti.
5. Taip pat galima pašalinti negyvą odą nuo pirštų.
6. Galite rinktis iš skirtingų iš skirtingų abrazyvinių antgalių.



VALYMAS

Pastaba: Prietaisą rekomenduojama valyti po kiekvieno naudojimo.

ĮSPĖJIMAS: Prietaisas nėra atsparus vandeniui, jo NEPLAUKITE. Visada laikykite prietaisą sausoje 
vietoje. NELEISKITE vandeniui ar kitam skysčiui prasiskverbti į vidų.

1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
2. Visada nuimkite antgalį nuo prietaiso korpuso.
3. Nuvalykite korpusą sausa, minkšta šluoste. Valymui nenaudokite ploviklių ar kitų valymo 

priemonių.

LAIKYMAS

Kai nenaudojate prietaiso, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaikykite ir nepalikite 
prietaiso vietose, kuriose yra per didelis karštis ar drėgmė.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prietaisas neveikia. 

Netinkamai 
sumontuotas antgalis. 

Patikrinkite antgalį ir įsitikinkite, kad jis 
tinkamai sumontuotas (vadovaukitės 
instrukcijomis).

Įkroviklis prijungtas 
netinkamai. 

Patikrinkite, ar įkroviklis tinkamai 
prijungtas prie prietaiso.

Kištukas netinkamai 
įjungtas į elektros 
lizdą.

Tinkamai įjunkite kištuką į elektros 
lizdą.

Elektros lizdas yra 
sugedęs.

Įjunkite prietaisą į veikiantį elektros 
lizdą.

Gali būti pažeistas 
maitinimo laidas.

Kad išvengtumėte pavojaus, maitinimo 
laidą visada turi pakeisti kvalifikuotas 
techninės priežiūros specialistas arba 
kvalifikuotas techninis darbuotojas.

Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos
Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai 
dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir 
skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą 

prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote 
gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.

CE ženklinimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB
direktyvų reikalavimus.


