
ELEKTROMOS MANIKŰRÖZŐ 
 

 
 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ezzel a könnyű, többcélú, hordozható manikűrrel a 
professzionális szalonokban végzett kezelések nagy részét el fogja tudni végezni otthona kényelméből. 
A készülékkel formázhat, csiszolhat, reszelhet, polírozhat, elvégezheti vele a teljes manikűrt, pedikűrt, 
és eltávolíthatja vele a bőrkeményedéseket és az elhalt bőrt is. 6db fém polírozó- és 6db csiszolófejjel 

érkezik, a sebessége pedig széles (3000-20000 fordulat per perc) tartományban módosítható. Mind 
lányok, mind nők számára kiváló eszköz a természetes és a műkörmök ápolására is.  

 
 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és az összes figyelmeztetést az első használat 
előtt. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából  



A CSOMAG TARTALMA 
 
 
 
1 x Elektromos körömcsiszoló  
1 x Hálózati kábel 
6 x Felszerelhető fej (5 gyémántfej, 1 csiszolórúd 6 
csiszolószalaggal)  
1 x Használati útmutató 

 

 

 
MŰSZAKI JELLEMZŐK:  
 

• Feszültség: AC 100-240V 50 / 60 Hz egyfázisú, AC 220-240V / 50 Hz, kettős szigetelés 

Változtatható sebesség: 3000 fordulat / perc - 20 000 fordulat / perc 

• Méretek: 160 mm x 24 mm 

• Foglalat típusa: 2,4 mm 

• Multifunkciós: formázás, gravírozás, csiszolás, élezés, csiszolás, polírozás, fúrás stb. 

• Szín: Rózsaszín 

• Anyag: ABS és fém  

• A körömcsiszoló természetes és műkörmökön is használható 

  

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 

1. A manikűrkészlet felhasználásának célja kizárólag a kéz és láb körmeinek rövidítése, 

csiszolása és ápolása, valamint a körmök tövénél és a sarkon vagy talpon lévő elhalt bőr 

eltávolítása. A készletet kizárólag a kezelési útmutatóban leírtak szerint használja.  

2. Ne használja más is a készletet. Kizárólag egy személy használatára készült.  

3. Ha bőr- vagy más egészségügyi problémája van, keresse fel orvosát. 

4. Ne kezeljen egy körmöt 2-3 másodpercnél tovább. 

5. Haladéktalanul fejezze be a használatát, ha közben fájdalmat vagy irritációt érez.  

6. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy 

mentális képességekkel vagy megfelelő tapasztalat vagy tudás hiányában, kivéve, ha ezen 

személyek biztonságáért és jóllétéért felelős személy felügyeli a készülék használatát. A 

gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket 

gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik el. 

7. Soha ne használjon sérült fejet. 

8. Tartozék vagy tokmány cseréjekor mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.  

9. Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha már nem használja.  

10. Ne működtesse a tengelyzár gombot működés közben. 

11. Ne használja víz közelében és óvja is tőle. Ha a motorja vízbe esne, azonnal húzza ki a 

készüléket a konnektorból és ne nyúljon a vízbe.  

12. Ne érjen a fejhez vagy a tokmányhoz közvetlenül használat után, ugyanis azok túl forróak 

lehetnek.  

13. Védje szemét és tüdejét a portól szemvédő és porszűrő maszk segítségével.  



14. A terméket kizárólag otthoni használatra tervezték. Kereskedelmi célra nem használható.  

15. A készülék nem vízálló. Víztől távol tartandó. 

16. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, erős hőhatásnak vagy párának. Tárolja 

hűvös és száraz helyen, gyermekektől elzártan. 

17. Használaton kívül száraz helyen kell tárolni. 

18. Mindig tartsa a manikűrkészletet teljesen szárazon. Ne tárolja párás környezetben, és 

ügyeljen rá, hogy víz vagy más folyadék ne juthasson a készülékbe. 

19. Ne kapcsolja be a készüléket felszerelt fej nélkül. 

20. Ne dugja be az ujjait vagy más tárgyakat a készülék nyílásaiba.  

21. Ne használja a szabadban. 

22. A manikűrkészlet nem játék, erről tájékoztassa gyermekeit. Ne használja a készüléket 

gyermekeken, és tartsa tőlük elzárva. 

23. A balesetek és a sérülések elkerülése érdekében ne használja a tartozékokat hajon és 

fejbőrön, szemöldök és szempillák, ruhák, kábelek, madzagok stb közelében.  

24. Ne nyomja túl erősen és ne használja túl sokáig egy helyen. 

25. Ne próbálja meg módosítani, szétszerelni vagy saját maga megjavítani a készüléket a 

fennálló sérülés és áramütés veszélye miatt. Ezt kizárólag erre képesített személy végezheti 

el. 

 

 

RÉSZEI  

 
 
 
 
 
 
 
1. Fejcsavar 

2. Fém gomb a 

tartozékcseréhez 

3. Sebességkapcsoló 

4. Hálózati csatlakozó 
5. Tartozékkészlet 
 
 

 

 

 

 

 

 



TARTOZÉKOK ÉS FELHASZNÁLÁSUK 

 
1. TŰFEJ 

- A körömszélek polírozására 

- A körmök két szélének polírozásához 

- Körmök polírozásához és a finomabb 

ívek csiszolásához 

 

2. TÖLTÉNYFEJ 

-  A köröm felületének konkáv és 

konvex részei polírozásához 

- A körömlakk és a köröm kiálló 

részeinek eltávolításához 

- A köröm felületének csiszolásához 

 

3. KÚPOS FEJ 

- A köröm felületének csiszolásához 

- A köröm élének csiszolásához 

- A köröm felületének polírozásához 

- A köröm széleinek polírozásához 

 

 

4. KICSI HENGERES FEJ 

- Nagyobb körmök töveinek csiszolásához, bőrkeményedések eltávolításához  

- A körömtövek polírozásához és bőrhámlasztáshoz 

- Kisebb körmök töveinek polírozásához 

- A köröm felületének csiszolásához és fényesítéséhez, körömlakk és akril köröm 

eltávolításához 

 

5. NAGY HENGERES FEJ 

- Nagyobb körmök töveinek csiszolásához, bőrkeményedések eltávolításához  

- A nagyobb körmök töveinek polírozásához és bőrhámlasztáshoz  

- Nagyobb körmök töveinek durvább csiszolásához, bőr eltávolításához 

- A köröm felületének csiszolásához és fényesítéséhez, körömlakk és akril köröm 

eltávolításához 

 

6.  CSISZOLÓGYŰRŰS TENGELY 
- Durva felületű és kemény körmök polírozásához használható a csiszológyűrűkkel  

 

 

 
 



HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
1. A fej beszerelése előtt húzza ki a készület a konnektorból. 

2. Nyomja meg a tengelyrögzítő gombot, majd lazítsa meg a tokmányt a kulcs segítségével. 

Helyezze be a fejet és húzza meg a kulccsal, de ne túl erősen, mert az kárt tehet a fejben. 

Megjegyzés: a „hogyan szereljük fel a csiszolófejeket“ részt a következő fejezetben találja 

(alább).  

3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékhez. Csatlakoztassa az elektromos vezetéket a fali 

konnektorhoz. 

4. A bekapcsoláshoz használja az ON/OFF kapcsolót. Válassza ki a sebességszabályozó 

forgógomb segítségével a kívánt forgási sebességet. Bekapcsolást követően a készülék 

alacsonyabb sebességen indul, állítson a szabályzón a kívánt sebességhez. 3000-től 20000 

fordulat per perc sebességig szabályozható. Csúsztassa a kapcsolót OFF állásba a teljes 

leállításhoz.  

TIPP: Biztonsági okokból kérjük, állítsa a készület a legalacsonyabb sebességre, mielőtt 

forgási irányt változtatna (előre/hátra). 

5. Ha végzett, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.  

HOGYAN SZERELJÜK FEL A CSISZOLÓFEJEKET 

 

 
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a rögzítő gombot.  

 

2. Lazítsa meg a tokmány csavarját. Tartsa lenyomva a gombot és csavarja a fejcsavart az óra 
járásával ellentétes irányba. 
MEGJEGYZÉS: A fejcsavar óra járásával ellentétes irányba lazítható, a másik irányba pedig 

szorítható.  

 

3. Helyezze és tolja bele a kiválasztott fejet a lyukba a képen látható módon.  

MEGJEGYZÉS: Ha el szeretné távolítani a csiszolófejet, kapcsolja ki a készüléket és (a csavar 

meglazítása után) óvatosan húzza ki.  

 

4. A behelyezés után, nyomja a rögzítőgombot csavarja az ellenkező irányba (óramutató 

járásával megegyező irányba) és rögzítse a fejet. 



 

 

 

 

 

 

   
 
CSISZOLÓGYŰRŰ FELSZERELÉSE 

 
Válassza ki a használni kívánt csiszológyűrűt. 3 különböző csiszológyűrűből választhat.  
 

 
 
Minél nagyobb a szám, annál simább a felülete. 
Minél kisebb a száma, annál durvább a felülete. 

 

 
 

 



1. Válassza ki a megfelelő csiszolófejet 

2. Helyezze be közvetlenül a csavarfejbe 

3. Szerelje fel a csiszológyűrűt 

4. Használható körömlakk polírozására és műkörmök eltávolítására 

5. Eltávolítja ujjairól az elhalt bőrt 
6. Különböző csiszológyűrűk közül választhat 

 

 

 
TISZTÍTÁS 
 
Megjegyzés: A legjobb eredmény elérése érdekében minden használat után tisztítsa meg a készüléket.  
 
FIGYELEM: A készülék nem vízálló, NE öblítse le. Mindig tartsa szárazon. A készülékbe NEM juthat 
semmilyen folyadék. 
 

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz ki van-e kapcsolva. 

2. Mindig távolítsa el a fejet a tokmányból. 

3. A tartozékokat száraz, puha ronggyal törölheti át. Ne használjon a tisztításhoz tisztítószert 

vagy oldószert. 

TÁROLÁS 
 
Használaton kívül a készüléket tárolja gyermekektől elzárva. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy 
páratartalomnak 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 
  

 
 
A készülék nem működik.  

 

A rögzítőfej nem 
megfelelően van 
felszerelve.  

Ellenőrizze a rögzítőfejet, hogy 
megfelelően van-e felszerelve (kövesse 
az utasításokat). 

A hálózati kábel nincs 
megfelelően bedugva.  

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel 
megfelelően be van-e dugva a 
készülékbe. 
 

A csatlakozó nincs jól 
bedugva a 
konnektorba. 

Helyezze be a dugót megfelelően az 
aljzatba. 

Sérült fali csatlakozó. Dugja a készüléket működő fali aljzatba. 

A tápkábel sérült. A veszély elkerülése érdekében, a 
tápkábel cseréjét kizárólag képzett 
szakember vagy szerviztechnikus 
végezheti el. 

 
 
 
 
 



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások  
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal 
együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre 
vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi 
erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának 

előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye 
fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék 
biztonságos újrahasznosítását. 

 
 A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Látogasson el honlapunkra a további termékinformációkkal kapcsolatban  
https://(insert your local site)/  

Nézze meg különleges ajánlatainkat, és éljen kedvezményeinkkel. 

 
TERMÉK NÉV: ELEKTROMOS MANIKŰRÖZŐ 
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA 
IMPORTŐR: HS plus d.o.o.  

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

 
 

További információkért hívjon minket a (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) vagy írjon az alábbi e-mail 
címre: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS) 


