
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПИЛА ЗА НОКТИ 
 

 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Уважаеми клиенти, 
 

Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. С тази лека, преносима, мултифункционална, мини 
машинка за нокти вече можете да извършите повечето професионални салонни процедури в 

удобството на вашия дом. Сега можете да пилите, оформяте, гравирате, шлифовате, пробивате, 
правите маникюр и педикюр, да премахвате мазоли и мъртва кожа. Предлага се с 6 метални 

накрайника за пилене и полиране и 6 шлифовъчни шапки, с възможност за регулиране на 
променливата скорост (3000-20000 оборота в минута), за да направите ноктите си както искате. 
Това е чудесен инструмент за момичета и жени и е подходящ както за естествени нокти, така и 

за изкуствени нокти  
 

Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба и всички предупреждения преди да 
използвате продукта за пръв път. Запазете това ръководство за бъдеща справка  



ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА 
 
 
 
1 х Електрическа пила за нокти  
1 х Зарядно устройство 
6 x Допълнителни накрайника (5 диамантени накрайника, 1 
шлифовъчна приставка с 6 шлифовъчни шапки)  
1 х Ръководство 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:  
 

• Захранване: AC 100-240 V 50/60 Hz еднофазен, AC 220-240 V/50 Hz, двойно изолиран  

Регулируема променлива скорост : 3000 оборота в минута до 20 000 оборота в 

минута 

• Размер : 160 мм х 24 мм 

• Патронник: 2,4 мм 

• Мултифункционална употреба: Изрязване, гравиране, изпиляване, шлифоване, 

подостряне, изтъняване, полиране, пробиване и много други.  

• Цвят: Розов 

• Материал : ABS и метал  

• Пилата за нокти може да се използва както за естествени нокти, така и за изкуствени 

нокти 

  

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

1. Комплектът за маникюр е предназначен най-вече за скъсяване, шлифоване и грижа за 

ноктите на ръцете и краката, както и за премахване на загоряла кожа по върховете на 

пръстите на ръцете и краката, петите и меките части. Използвайте комплекта само 

както е описано в инструкциите за употреба. 

2. Не давайте комплекта на други хора. Той е предназначен за използване от един 

човек. 

3. Ако имате някакви кожни проблеми или други здравословни проблеми, 

консултирайте се с вашия лекар. 

4. Не изглаждайте един нокът за повече от 2-3 секунди. 

5. Прекъснете незабавно използването, ако устройството причини някаква болка или 

дразнене. 

6. Това устройство не е предназначено за употреба от деца или лица с ограничени 

физически, сензорни или умствени умения, или липса на опит и/или недостатъчни 

познания, освен ако не се контролира от лице, което отговаря за тяхната безопасност 

и благополучие, или не получат инструкции от това лице за това как да управляват 

устройството. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката 

не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под надзор.  

7. Никога не използвайте повреден накрайник. 



8. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато сменяте аксесоар или накрайник.  

9. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато спрете да го използвате.  

10. Не натискайте бутона за заключване на вала, докато инструментът работи.  

11. Не използвайте в близост и не потапяйте във вода. Ако моторът попадне във вода, 

изключете незабавно от щепсела и не посягайте към него.  

12. Не докосвайте накрайниците и патрона след употреба, тъй като са твърде горещи, за 

да бъдат докоснати с голи ръце.  

13. Пазете очите и белите си дробове от праха, като използвате защитни очила или маска.  

14. Продуктът е предназначен само за домашна употреба. Той не трябва да се прилага за 

никакви търговски цели. 

15. Машината не е водоустойчива. Моля, пазете от вода. 

16. Не съхранявайте и не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или 

прекомерна топлина и влажност. Да се съхранява на хладно и сухо място, недостъпно 

за деца. 

17. Когато машината не се използва, инструментът и неговите части трябва да се 

съхраняват на сухо място. 

18. Винаги дръжте комплекта за маникюр напълно сух. Не съхранявайте във влажна среда 

и не позволявайте на вода или друга течност да проникнат.  

19. Ако накрайникът не е прикачен към устройството, не го включвайте. 

20. Никога не вкарвайте предмети или пръсти в отворите на устройството.  

21. Не използвайте устройството на открито. 

22. Моля, информирайте децата си, че комплектът за маникюр не е играчка. Не 

използвайте продукта за грижа за ноктите на деца и го дръжте извън техния обсег. 

23. Не използвайте аксесоара близо до косата и скалпа, веждите и миглите, за да 

предотвратите злополука и повреда, и не го използвайте в близост до дрехи, 

захранващи кабели, дантели и др. 

24. Никога не натискайте твърде силно на едно място и не използвайте твърде дълго на 

едно място. 

25. Не се опитвайте сами да преустройвате, разглобявате или ремонтирате устройството, 

тъй като съществува риск от нараняване и токов удар. За тази цел винаги потърсете 

специалист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИ  

 
 
 
 
 
 
 
1. Винт на главата 

2. Метален бутон за смяна 

на приставки 

3. Регулируем 

превключвател на 

скоростта 

4. Отвор за зарядно 

устройство 
5. Комплект приставки 
 
 

 

 

КОМПЛЕКТ ПРИСТАВКИ И ТЯХНАТА УПОТРЕБА 

 
 
1. ГЛАВА ТИП ИГЛА 

- Използва се за полиране на ръба 

на ноктите 

- Полира двете страни на нокътя 

- Използвайте за полиране и 

заглаждане на ноктите 

 

2. ГЛАВА ТИП КУРШУМ 

-  Използва се за полиране на 

вдлъбнати и изпъкнали части на 

повърхността на ноктите 

- Отстранява издатините по 

повърхността на ноктите и лака за 

нокти 

- Използвайте за полиране на 

издатините на повърхността на 

ноктите 

 

 

 



3. КОНУСОВИДНА ГЛАВА 

- Използва се за полиране на повърхността на ноктите 

- За полиране на върха на ноктите 

- За гравиране на повърхността на ноктите 

- За полиране по ръба на ноктите 

 

 

4. МАЛКА ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА 

- Използва се за шлифоване на корените на големи нокти и премахване на мазоли  

- За полиране на корените на ноктите и ексфолиация  

- За полиране на корените на малките нокти и пилинг на кожата  

- За полиране и изглаждане на повърхността на ноктите, отстраняване на лака за нокти 

и акрилните нокти 

 

5. ГОЛЯМА ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА 

- Използва се за шлифоване на корените на големи нокти и премахване на мазоли  

- За полиране корените на ноктите и ексфолиация  

- Използва се за шлифоване на корените на големи нокти и пилинг на кожата  

- За полиране и изглаждане на повърхността на ноктите, отстраняване на лака за нокти 

и акрилните нокти 

 

6.  ГЛАВА ЗА ШЛИФОВЪЧНИ ПРЪСТЕНИ 
- Използва се заедно с шлифовъчните пръстени за полиране на твърди и груби нокти  

 

 
 

 
 
КАК ДА РАБОТИМ С ИНСТРУМЕНТА 

 
1. Изключете инструмента от електрическия контакт преди да поставите накрайник.  

2. Натиснете бутона за заключване на вала, използвайте винта на патронника за 

отхлабване на гайката на патронника. Поставете накрайника и здраво затегнете 

патронника, избягвайте излишното затягане на гайката и никога не използвайте 

повредени накрайници. Забележка: за инструкции как да монтирате приставка, 

продължете към следващата глава (по-долу). 

3. Свържете зарядното устройство към инструмента. Включете електрическия кабел в 

електрически контакт. 

4. Има копче OFF/ON. Изберете желаната скорост, като завъртите бутона за регулиране 

на променливата скорост. Когато бутона е натиснат, инструментът работи на по-ниска 

скорост в началото, плъзнете го до достигане на желаната скорост. Работи на от 3  000 



до 20 000 оборота в минута, когато е на пълна скорост. Плъзнете превключвателя към 

OFF за пълно спиране.  

СЪВЕТИ: От съображения за безопасност, моля, нагласете държача на най-ниската 

скорост преди да промените посоката (напред/назад).  

5. Когато приключите, изключете инструмента и го извадете от контакта. 

КАК ДА МОНТИРАТЕ ПРИСТАВКИТЕ  

 

 
1. Натиснете и задръжте бутона за заключване.  

 

2. Разхлабете винта на главата. Продължавайте на натискате бутона и да въртите винта 
на главата в посока обратно на часовниковата стрелка докато се разхлаби. 
ЗАБЕЛЕЖКА: винтът на главата се върти в посока обратно на часовниковата стрелка за 

разхлабване и по посока на часовниковата за затягане.  

 

3. Поставете и натиснете желаната приставка в отвора, както е показано.  

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да махнете приставката, изключете машината и внимателно я 

издърпайте (не забравяйте да разхлабите винта на главата).  

 

4. След поставяне натиснете бутона и завъртете в обратна посока (по посока на 

часовниковата стрелка), за да затегнете приставката. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



КАК ДА МОНТИРАТЕ ШЛИФОВЪЧНИТЕ ПРЪСТЕНИ  

 
Първо изберете шлифовъчния пръстен, който искате да използвате. Можете да избирате между 
3-те различни пръстена. 
 

 
 
Колкото по-голям е номерът, толкова по-гладко 
пилене. 
По-малък номер, по-грубо пилене. 

 

 
 

 

1. Изберете правилната шлифовъчна глава  

2. Поставете директно в отвора на винта 

3. Поставете шлифовъчен пръстен  

4. Може да се използва за полиране на лак за нокти по време на премахване на ноктите  

5. Премахва мъртвата кожа на пръстите 
6. Можете да избирате между различни шлифовъчни пръстени 

 

 



ПОЧИСТВАНЕ 
 
Забележка: За най-добри резултати почиствайте устройството след всяка употреба.  
 
ВНИМАНИЕ: Устройството не е водоустойчиво, НЕ го изплаквайте. Винаги го дръжте сухо. Не 
позволявайте да се намокри. 
 

1. Уверете се, че устройството е изключено. 

2. Винаги изваждайте приставката за глава. 

3. Почиствайте със суха, мека кърпа. Не използвайте почистващ препарат  или 

разтворители. 

СЪХРАНЕНИЕ 
 
Когато не се използва, дръжте устройството на място, недостъпно за деца. Не излагайте 
устройството и не го съхранявайте на места с прекомерна топлина или влажност  
 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ  
 
  

 
 
Уредът не работи.  

 

Приставката не е 
монтирана 
правилно.  

Проверете приставката и се уверете, 
че е монтирана правилно (следвайте 
инструкциите). 

Зарядното 
устройство не е 
монтирано 
правилно.  

Проверете дали зарядното 
устройство е правилно поставено в 
устройството. 
 

Щепселът не е 
правилно поставен в 
контакта. 

Пъхнете щепсела правилно в 
контакта. 

Контактът на стената 
е повреден. 

Включете устройството в контакт, 
който работи. 

Захранващият кабел 
може да е повреден. 

За да избегнете опасност, 
захранващият кабел винаги трябва да 
бъде сменян от квалифициран техник 
или сервизен работник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкции за изхвърляне и рециклиране  
Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови 
отпадъци в рамките на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда 
или човешкото здраве, причинени от неконтролирано изхвърляне на нежелани 
битови отпадъци, моля рециклирайте продукта - така насърчавате повторното 

използване на материалите. За да върнете използваното устройство, моля използвайте 
системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, където е закупен продуктът. Те 
могат да се погрижат за екологичното рециклиране на продукта.  

 
 Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията и 
приложимите директиви на Европейската Комисия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Посетете нашия уебсайт, за да получите повече информация  
https://(insert your local site)/  

Проверете нашите специални предложения и се възползвайте от офертите, които предлагаме.  

 
ИМЕ НА ПРОДУКТА: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПИЛА 
ЗА МАНИКЮР 
СТРАНА НА ПРОИЗХОД: КИТАЙ 
ВНОСИТЕЛ: HS plus d.o.o. 

 
HS plus d.o.o. 

Gmajna 10, 1236 Trzin 
 
 

За повече информация, моля позвънете ни на (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) или ни пишете на 
имейл адрес: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS) 


