
ELEKTRISKĀ MANIKĪRA NAGU KOPŠANAS IERĪCE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais (-ā) klient (-e),

paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Ar šo vieglo daudzfunkcionālo mini pārnēsājamo nagu 
kopšanas ierīci jūs tagad varat veikt lielāko daļu profesionālu salona procedūru, ērti atrodoties mājās. 

Tagad jūs varat vīlēt, veidot, nogriezt, slīpēt, urbtu, veikt manikīru, pedikīru, noņemt ādas sacietējumus 
un atmirušo ādu. Tai ir seši metāla pulēšanas uzgaļi/vīlēšanas galviņas un sešas slīpēšanas lentes, bet 

regulējamais ātrums ir mainīgs (3000-20000 apgr./min), lai nagus varētu apstrādāt pēc saviem 
ieskatiem. Šis ir lielisks rīks meitenēm un sievietēm, un tas ir piemērots gan dabīgiem, gan mākslīgiem 

nagiem 

Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un visus brīdinājumus. Saglabājiet šo 
rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.



IEPAKOJUMĀ IETILPST

1 x elektriskais nagu urbītis 
1 x lādētājs
6 x papildu uzgaļi (5 dimanta uzgaļi, 1 slīpēšanas stienis ar 6 
slīpēšanas lentēm) 
1 x lietotāja rokasgrāmata

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS: 

∑ Spriegums: Maiņstrāva (AC) 100-240 V 50/60 HZ vienfāzes, AC 220-240 V/50 Hz, dubultā 
izolācija
Mainīga ātruma regulēšana: no 3000 apgr./min. līdz 20 000 apgr./min.

∑ Izmērs: 160 mm x 24 mm
∑ Uzgaļu tips: 2,4 mm
∑ Daudzfunkcionāla izmantošana: Grebšana, gravēšana, veidošana, frēzēšana, slīpēšana, 

asināšana, lakošana, pulēšana, urbšana un vairāk
∑ Krāsas: Rozā
∑ Materiāls: Akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS) un metāls 
∑ Nagu urbīti var izmantot gan dabiskajiem, gan mākslīgajiem nagiem

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Manikīra komplekts ir paredzēts tikai roku un kāju nagu īsināšanai, slīpēšanai un nagu 
kopšanai, kā arī lai noņemtu iedegušu ādu pirkstu un kāju pirkstu galos, uz papēžiem un 
spilventiņiem. Izmantojiet komplektu tikai tā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.

2. Nedaliet komplektu ar citiem. Tas ir paredzēts lietošanai vienai personai.
3. Ja jums ir ādas problēmas vai citas veselības problēmas, konsultējieties ar ārstu.
4. Nelīdziniet vienu nagu ilgāk par 2-3 sekundēm.
5. Ja ierīce izraisa sāpes vai kairinājumu, nekavējoties pārtrauciet to lietot.
6. Šo ierīci nav paredzēts lietot bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai 

garīgām spējām, vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām, 
ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas ir atbildīga par viņu drošību un labklājību, vai ja 
šī persona ir sniegusi precīzus norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar 
ierīci. Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, ja vien tie netiek atbilstoši 
uzraudzīti.

7. Nekad nelietojiet bojātu uzgali.
8. Vienmēr atvienojiet rīku no tīkla, kad maināt piederumu vai ietvaru.
9. Vienmēr atvienojiet rīku no tīkla, kad pārtraucat to lietot. 
10. Neieslēdziet vārpstas bloķēšanas pogu, kamēr ierīce darbojas.
11. Nelietojiet to ūdens tuvumā vai ūdenī. Ja motors iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet 

kontaktdakšu un nesniedzieties ūdenī. 



12. Pēc lietošanas nepieskarieties uzgalim vai ietvaram, jo uzgalis un aptvere ir pārāk karsti, lai 
tiem pieskartos ar kailām rokām. 

13. Sargājiet acis un plaušas no putekļiem, lietojot aizsargājošu aizsargapģērbu vai putekļu 
masku. 

14. Produkts ir paredzēts lietošanai tikai mājās. To nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.
15. Ierīce nav ūdensizturīga. Lūdzu, turiet tālu no ūdens.
16. Neglabājiet un nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai pārmērīgam karstumam un 

mitrumam. Uzglabāt vēsā, sausā, bērniem nepieejamā vietā.
17. Ja ierīci nelieto, visi rīki ir jāuzglabā sausā vietā.
18. Manikīra komplekts vienmēr ir pilnīgi sauss. Neglabājiet mitrā vidē un nepieļaujiet, ka tajā 

iekļūst ūdens vai citi šķidrumi.
19. Ja ierīcei nav pievienots papildinājums, neieslēdziet to.
20. Nekādā gadījumā nelieciet ierīces atverēs nekādus priekšmetus vai pirkstus.
21. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
22. Manikīra komplekts nav rotaļlieta, lūdzu, informējiet par to savus bērnus. Nelietojiet 

produktu nagu kopšanai bērniem un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
23. Nelietojiet piederumu matu un galvas ādas, uzacu un skropstu tuvumā, lai izvairītos no 

negadījumiem un bojājumiem, kā arī nelietojiet to apģērba, strāvas vadu, mežģīņu utt. 
tuvumā.

24. Nekad neiespiediet pārāk spēcīgi un neizmantojiet to pārāk ilgi vienā vietā.
25. Nemēģiniet ierīci pārveidot, izjaukt vai labot paši, jo pastāv traumu un elektriskās strāvas 

trieciena risks. Vienmēr uzticiet to veikt kvalificētai personai.

DETAĻAS 

1.Galviņas skrūve
2.Metāla poga 
papildinājumu nomaiņai
3.Regulējams ātruma slēdzis
4.Uzlādes ligzda
5.Papildinājumu komplekts



PAPILDINĀJUMU KOMPLEKTS UN TO IZMANTOŠANA

1. ADATAS GALVIŅA
- Pulē nagu malas
- Pulē divas naga puses
- Pulē un izlīdzina nagus ar izliektu 
slīpētāju

2. LODVEIDA GALVIŅA
- Pulē nagu virsmas ieliektās un 
izliektās daļas
- Noņem izliekuma daļas uz nagu 
virsmas un nagu lakas
- Slīpē nagu virsmu izvirzījumus

3. KONUSVEIDA GALVIŅA
- Pulē nagu virsmu
- Pulē nagu galus
- Pulē, gravē nagu virsmas
- Slīpē nagu malas

4. MAZA CILINDRISKA GALVIŅA
- Noslīpē ar smilšpapīru lielo nagu saknes, noņem sinusus
- Pulē nagu saknes, un veic to pīlingu
- Pulē mazo nagu saknes, veic ādas pīlingu
- Pulē un pulē nagu virsmas, noņemt nagu laku un akrila nagus

5. LIELA CILINDRISKA GALVIŅA
- Noslīpē ar smilšpapīru lielo nagu saknes, noņem sinusus
- Pulē lielo nagu saknes, un veic to pīlingu
- Slīpē lielo nagu saknes, noņem sinusus, veic ādas pīlingu
- Pulē un pulē nagu virsmas, noņemt nagu laku un akrila nagus

6. SMILŠU GREDZENA VĀRPSTAS GALVA
- Jāizmanto kopā ar smilšu gredzeniem, lai pulētu cietus un raupjus nagus 



KĀ DARBINĀT

1. Pirms ievietot uzgali, atvienojiet instrumentu no elektriskās rozetes.
2. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu, ar aptveres uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet aptveres 

uzgriezni. Ievietojiet uzgali un stingri savelciet aptveri, taču izvairieties pārlieku stipri 
pievilkt aptveres uzgriezni un nekad nelietojiet bojātu uzgali. Piezīme: instrukcijas kā 
uzstādīt papildinājumus skatiet nākamajā nodaļā (zemāk).

3. Pievienojiet ierīcei lādētāju. Iespraudiet elektrības vadu galvenajā elektrības kontaktligzdā.
4. Ierīcei ir OFF/ON (IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS) slēdzis. Izvēlieties vēlamo ātrumu, pagriežot 

mainīgā ātruma regulēšanas pogu uz rokas ierīces. Kad slēdzis ir ieslēgts, sākumā rīks 
darbojas ar mazāku apgriezienu ātrumu, pārslēdziet slēdzi, lai atrastu vajadzīgo ātrumu. 
Pilnībā ieslēgta ierīce darbojas no 3000 līdz 20 000 apgriezieniem minūtē. Lai pilnībā 
apstādinātu slēdzi, pārbīdiet slēdzi uz OFF (IZLĒGTS). 
PADOMI: Drošības apsvērumu dēļ pirms virziena maiņas (uz priekšu/atpakaļ), lūdzu, 
noregulējiet rokā turamo rīku uz vismazāko ātrumu.

5. Kad darbs ir pabeigts, izslēdziet rīku un atvienojiet to no tīkla.

KĀ UZSTĀDĪT GALVIŅAS PAPILDINĀJUMU

1. Nospiediet un turiet bloķēšanas pogu. 
2. Atskrūvējiet galviņas skrūvi. Nospiediet pogu un grieziet galviņas skrūvi pretēji 

pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, līdz tā ir vaļīga.
PIEZĪME: skrūve griežas pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, lai to atskrūvētu, un 
pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai to pievilktu. 

3. Ievietojiet un paspiediet vajadzīgo galviņas stiprinājumu caurumā, kā parādīts attēlā. 
PIEZĪME: ja vēlaties noņemt papildinājumu, izslēdziet ierīci un uzmanīgi izvelciet uzgali 
(neaizmirstiet atskrūvēt galviņas skrūvi). 

4. Pēc ievietošanas nospiediet pogu un pagrieziet pretējā virzienā (pulksteņrādītāja kustības 
virzienā), lai nostiprinātu papildinājumu tā vietā.



KĀ UZSTĀDĪT SMILŠU GREDZENU

Vispirms izvēlieties smilšu gredzenu, ko vēlaties izmantot. Varat izvēlēties starp trīs dažādiem 
gredzeniem.

Jo lielāks skaitlis, jo gludāks rezultāts.
Jo mazāks skaitlis, jo rupjāks rezultāts.

1. Izvēlieties pareizo slīpēšanas galviņu
2. Ievietojiet tieši skrūves galviņas caurumā
3. Smilšu gredzena uzstādīšana
4. Var izmantot, lai noslīpētu nagu laku uz nagiem nagu noņemšanas laikā
5. Noņem atmirušo ādu no pirkstiem
6. Varat izvēlēties no dažādiem smilšu gredzeniem



TĪRĪŠANA

Piezīme: Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, ierīci tīriet pēc katras lietošanas reizes.

BRĪDINĀJUMS: Ierīce nav ūdensnecaurlaidīga, NESKALOJIET to. Vienmēr turiet ierīci sausā vietā. 
Neļaujiet ierīcē iekļūt šķidrumam.

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta.
2. Vienmēr noņemiet galviņas papildinājumu no piederuma.
3. Noslaukiet piederumu ar sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai 

jebkādus tīrīšanas šķīdinātājus, lai tīrītu.

UZGLABĀŠANA

Ja ierīce netiek lietota, uzglabājiet elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā. Neatveriet ierīci un 
neglabājiet to vietās, kur ir pārmērīgs karstums vai mitrums

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ierīce nedarbojas. 

Nav pareizi uzstādīta 
papildinājuma 
galviņa. 

Pārbaudiet papildinājuma galviņu un 
pārliecinieties, ka tā ir pareizi uzstādīta 
(ievērojiet norādījumus).

Lādētājs nav pareizi 
pievienots. 

Pārbaudiet, vai lādētājs ir pareizi 
ievietots ierīcē.

Kontaktdakša nav 
pareizi ievietota 
kontaktligzdā.

Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā 
pareizi.

Kontaktligzda ir 
bojāta.

Iespraudiet ierīci funkcionējošā sienas 
kontaktligzdā.

Strāvas vads var būt 
bojāts.

Lai izvairītos no briesmām, strāvas vads 
vienmēr jānomaina kvalificētam servisa 
speciālistam vai kvalificētam tehniķim.

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas
Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem 
visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt 
nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu 
ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet 

atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo 
produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.

Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.


