Манікюрно- педикюрний набір MPS 2681
Загальні вказівки з техніки безпеки
Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її у
надійному місці, разом з гарантійним талоном, касовим чеком і по можливості, картонну коробку з
упаковкою. Якщо даєте будь-кому покористуватися приладом, обов'язково дайте на додачу дану
інструкцію з експлуатації.
Користуйтеся приладом тільки приватним чином і за призначенням. Прилад не призначений для
комерційного використання ,не користуйтеся приладом під відкритим небом.. Захищайте прилад від
спеки, прямих сонячних променів, вологості (ні в якому разі не занурюйте його у воду)
Не торкайтеся до приладу вологими руками. Якщо прилад намок, тут же вийміть вилку з розетки.
Після експлуатації, монтажі приладдя, чищенні або поломки приладу завжди виймайте вилку з
розетки (тягніть за штепсель, а не за кабель).
Не залишайте включені електроприлади без нагляду. Виходячи з приміщення, завжди вимикайте
прилад. Витягніть штекер з розетки.
Регулярно оглядайте прилад і кабель на предмет можливих ушкоджень. Ні в якому разі не включайте
прилад, що має пошкодження.
Ні в жодному разі не ремонтуйте прилад самостійно, а звертайтеся в такому випадку за допомогою
до фахівця, що має відповідний допуск. З міркувань безпеки, заміна мережевого шнура на
рівнозначний допускається тільки через завод-виробник, нашу сервісну майстерню або відповідного
кваліфікованого фахівця.
• Використовуйте тільки оригінальні запчастини.
• Будь ласка виконуйте нижченаведені "Спеціальні вказівки по техніці безпеки '
Діти та особи потребують нагляду
• З міркувань безпеки для дітей не залишайте лежати упаковку (пластикові мішки, картон, пінопласт
і т.д.) без нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовою плівкою. Небезпека задухи!
• Щоб захистити дітей та інших осіб, які потребують у догляді, від ураження електричним струмом,
стежте за тим, щоб прилад не включався без нагляду. Цей прилад - не іграшка. Не допускайте до них
дітей.
Важливі рекомендації для забезпечення вашої безпеки позначені по-особливому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Попереджує про небезпеку для здоров'я і можливий ризик отримання травми.
УВАГА: Вказує на можливу небезпеку для вироби та інших навколишніх предметів
ПРИМІТКА: Дає поради та інформацію.

Спеціальні вказівки
Цей прилад призначений тільки для обпилювання і полірування нігтів на руках і ногах.
Не користуйтеся приладом більше 20 хвилин. Перед повторним включенням дайте приладу прим. 15
хв. охолонути.
Огляд деталей приладу
1. Шліфувальне коло для нігтів, дрібнозернистий (для точного обпилювання тонких і товстих
нігтів.)
2. Шліфувальне коло для нігтів, грубий (для грубого, обпилювання тонких і товстих нігтів)
3. Шліфувальне коло для мозолів, дрібнозернистий (для: повільного видалення омозолелості шкіри)
4. Шліфувальне коло для мозолів, грубий (для швидкого видалення омозолелості шкіри)
5.Шліфовальний камінь, гострий (для обробки куточків нігтів на ногах)
6.Шліфовальний камінь, тупий (для обробки куточків нігтів на ногах)
7.Шліфовальний камінь, великий (для грубої обробки нігтів на ногах)
8. Полірувальне коло (для полірування нігтів)
9.Лопатка для подиманія нігтьового валика
10. Корпус приладу з приводом
11.Блок живлення / зарядний пристрій
12.Футляр
Підготовка до роботи
Зарядіть акумулятори приладу (див. розділ 'Заряд акумуляторів').
Надягніть одну з відповідних насадок. Насадки знімаються, / надіваються простим нанизування на
весь корпусу приладу або стяганням з неї.
Заряд акумулятора
Вимкніть прилад кнопкою ВИКЛ. і вставте роз'єм блока живлення в гніздо на задній стороні корпусу
приладу.
Увімкніть блок живлення в розетку 230 В. 50
УВАГА
Час підзарядки акумуляторів складає прим. 12 годин.
Після цього витягніть мережний адаптер з розетки.
Порядок роботи
ПРИМІТКА:
Не мийте ноги і руки і не натирайте їх кремом перед процедурою, а робіть це після неї.
1.Увімкніть прилад натиснувши на вимикач на верхній стороні ручки
2.Легким рухом проведіть насадку по місцю, призначену при обробки.
3.Для запобігання нанесення ран контролюйте через короткі проміжки часів хід просування
процедури.
Чищення та догляд за приладом
• Якщо прилад підключений до блоку живлення, то вийміть перед чищенням роз'єм із гнізда.
Протріть корпус приладу ледь вологою ганчіркою
Насадки можна промити водою

Технічні дані
Модель: …………………………………………….МРS 2681
Електроживлення:………………………………… 230 В, 50 Гц
Споживана потужність:…………………………….1.92 ват
Вбудований акумулятор:………………………… 2,8 В, 500 м Ач
Час роботи:………………………………………… 20 хвилин
Максимально час підзарядки……………………... 12 годин
Клас захисту: ………………………………………II
Вага нетто:………………………………………… 0.10 кг
Цей виріб пройшов всі необхідні і актуальні перевірки, визначені директивою СЄ.
Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

