
DĖMESIO: nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau nei 20 minučių. Leiskite jam atvėsti ir
po 15 minučių tęskite naudojimą.

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA

• Pastumkite mygtuką (2) ties „0“ ir išjungsite prietaisą. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, o
tada – iš prietaiso.

• Nuvalykite prietaiso paviršiųminkšta, sudrėkinta šluoste. Nenaudokite jokių agresyvių,
paviršių subraižyti galinčių valymo priemonių.

• Prietaisą laikykite saugioje vietoje toliau nuo karščio šaltinių.

SVARBU: nepanardinkite prietaiso į vandenį. Prieš toliau naudodami prietaisą patikrinkite,
ar visos nuvalytos jo dalys yra sausos.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO IŠMETIMAS

Produktopakuotė pagamintą iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jastinkamubūdu ir
atsižvelkite į aplinkosapsaugosstandartus.

Prietaisasturi būti pašalintaslaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų.
Prietaisą sudarančios medžiagosturi būti perdirbtos:tai padės išvengtiaplinkostaršos.
Susisiekitesusavovietineatliekų tvarkymoįmonear prekybininkudėl papildomos

informacijos.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei jums prireiktų atsarginių prietaiso dalių arba jis sugestų, susisiekite su autorizuotu IMETEC
techninės priežiūros centru. Prietaisui taikoma gamintojo garantija.

Daugiau informacijos apie garantines sąlygas rasite garantiniame talone. Naudojimo instrukcijų

nepaisymas panaikina prietaisui suteikiamą garantiją.

IMETEC
Maniki ūro / pedikiūro rinkinys

IM-5024

Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šį produktą. Mes esameįsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, kurie lydėjo produkto sukūrimo ir pagaminimo
procesą. Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir j ų
visuomet laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite j ų
perduoti kitam asmeniui, kuris naudosis prietaisu.

Jei iškiltų neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu IMETEC techninės
priežiūros centru.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

• Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETEC aptarnavimo centrui. Peržvelkite iliustracijas irįsitikinkite, kad gavote visas prietaiso
dalis.

• Neleiskite vaikams žaisti suįpakavimo medžiagomis! Plastikinius maišelius laikykite toliau
nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka (įtampa
nurodyta ant prietaiso ir maitinimo blokelio).

• Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį: kaip manikiūro ir pedikiūro priemonę, skirtą
asmeniniam naudojimui. Bet koks kitokios paskirties naudojimas laikomas netinkamu ir
pavojingu.

• Jei prietaisu naudojotės vonioje, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo, nes vanduo gali
būti pavojingas net kai prietaisas yra išjungtas.

• Kad užtikrintumėte optimalią apsaugą vonios kambaryje, patariame instaliuoti apsauginį įtaisą,
kuris neturėtų viršyti 30 mA (idealus variantas: 10 mA). Pasitarkite su elektriku.

• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia
priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Niekada nesinaudokite prietaisu šlapiomis, drėgnomis rankomis ar basomis kojomis, kai jis

įjungtasį elektros tinklą.
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• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
• Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo.
• Jei prietaisas pažeistas arba blogai veikia, išjunkite jį ir daugiau nemėginkite naudoti.

Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
• Jei pažeistas prietaiso laidas, pakeisti jį gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro

darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.
• Prietaisas skirtas tik žmonėms. Nenaudokite jo gyvūnams.
• Baigę naudotis prietaisu, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Naudokites,įkraukite ir laikykite prietaisą 10° C – 35° C temperatūroje.

PRIETAISO DALYS

1. Sukimosikryptieslemputė (raudona:prieš laikrodžio rodyklę; žalia: pagallaikrodžio
rodyklę)

2. Įjungimo/išjungimoir sukimosikryptiesmygtukas(R-O-L: į dešinę-išjungti-į kairę)
3. Maitinimo jungtis
4. Priedų jungtis
5. Greičio jungiklis I-II (mažas-didelisgreitis)
6. Šveičiantisantgalis
7. Apvalusantgalis
8. Grublėtasdiskas
9. Maitinimo laidasir kištukas

Naudokite tik komplekte esančius priedus.

NAUDINGI PATARIMAI

• Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, nusiplaukite rankas ir kojas bent 30 min. prieš
procedūrą.

• Baigę procedūrą, nusiplaukite rankas ir kojas ir ištepkite jas drėkinamuoju kremu.
• Nenaudokite prietaiso, jei oda nutrinta, išberta, pažeista, jei sergate egzema, turite žaizdelių ar

apgamų su plaukeliais. Pasitarkite su gydytoju.
• Nenaudokite prietaiso, jei sergate diabetu ar kraujagyslių ligomis. Pasitarkite su gydytoju.

Pastaba: prietaisas pasiekia labai didelį apsisukimų greitį. Visuomet patariame pradėti nuo
mažesnio greičio.
Mažas greitis tinkamiausias rankų ir kojų nagams prižiūrėti. Didelis greitis naudojamas kulnams
šveisti ir nuospaudoms šalinti.

DĖMESIO: prietais ą laikykite sausoje, saugioje vietoje. Saugokite jį nuo sąlyčio su vandeniu.

PRIEDAI

Prietaisas turi 3 priedus:
• Šveičiantis antgalis (6): idealiai tinka negyvoms odelėms, nuospaudoms šalinti ir sukietėjusiai

odai prižiūrėti (Pav. A).
• Apvalus antgalis (7): šalina kutikules (Pav. B).
• Grublėtas diskas (8): naudojamas nagams trumpinti ir formuoti (Pav. C).

NAUDOJIMAS

• Įkiškite maitinimo laidą (9) į jungtį ant prietaiso (3).
• Įkiškite kištuką (9) į elektros lizdą.
• Pritvirtinkite pasirinktą priedą: tvirtai įstumkite jį į priedų jungtį (4), esančią ant priekinės

prietaiso dalies.
• Pasirinkitesukimosikryptį: pastumkitejungiklį (2) tiesL arbaR. Pasirinktaspriedaspradeda

suktis, o lemputė (1) ima degti raudonai (prieš laikrodžio rodyklę) arba žaliai (pagal laikrodžio
rodyklę).

• Pasirinkitesukimosigreitį: pastumkitejungiklį (5) tiesI (mažas)arbaII (didelis).
• Atlikite manikiūro ar pedikiūro procedūrą.


