
MANIKIŪRO IR PEDIKIŪRO FREZA PROMED 2020
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

A. Adapteris
B. Adapterio kištukas
C. Adapterio lizdas
D. Greičio ir kryp es valdiklis
E. Greičio indikatorius
F. Pedalo LED
G. Rankinės dalies laikiklis
H. Pedalo jung s
I. Rankinės dalies jung s
J. Rankinė dalis
K. Laikiklio įvorė
L. Tvir nimo mechanizmas
M. Atvėrimo mechanizmas
N. Mai nimo kištukas
O. Pedalo ON/OFF funkcija (papildomas priedas)

Prietaiso aprašymas
Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje.

 Prieš  pirmą kartą  naudodami  prietaisą,  a džiai  perskaitykite
naudotojo vadovą.
Dėkojame, kad pasirinkote PROMED 2020 manikiūro ir pedikiūro šlifavimo mašinėlę. Šis prietaisas buvo sukurtas ir pagamintas,
siekiant už krin  manikiūro ir pedikiūro kokybę. Jį gali naudo  ek patyrę specialistai, ek mėgėjai, perskaitę instrukcijas. Prietaisas

nka ek manikiūrui (odelių ir nagų priežiūrai), ek pedikiūrui ir pėdų priežiūrai (odelių ir nagų priežiūrai bei nuospaudų šalinimui).
Prietaisas taip pat nka nagų dizainui ir medžiagoms, naudojamoms šioje srityje (geliniams lakams ir akrilui).
Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, pa rtus nesilaikant šių perspėjimų.
Tikimės,  kad liksite patenkin  naujuoju PROMED 2020 prietaisu. Susipažinkite su prietaiso veikimo principais, skaitydami žemiau
esančias instrukcijų skil s. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, a džiai perskaitykite naudotojo vadovą.

 Dėmesio: palikite 2-3 mm atstumą tarp prietaiso rankinės dalies galiuko ir šlifavimo ratuko.
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Prieš keisdami šlifavimo ratuką, sumažinkite sukimosi grei  iki 0. Priešingu atveju prietaisas automa škai išsijungs.
Šlifavimo ratelio kei mas

1. Pasukite tvir nimo mechanizmą (L) į kairę. Turi pasigirs  2 spragtelėjimai. Atsidarys laikiklio įvorė.
2. Galėsite pakeis  šlifavimo ratuką nauju.
3. Tuomet  pasukite  tvir nimo  mechanizmą  (L)  į  dešinę.  Turi  pasigirs  2  spragtelėjimai.  Įvorė  užsivers,  užfiksuodama

šlifavimo ratuką. Iš naujo paleiskite prietaisą, jei norite jį naudo .

Informacija apie prietaisą ir jo priedus
Prieš  pirmą kartą  naudodami  prietaisą,  įsi kinkite,  kad  prietaisui  netrūksta  sudedamųjų dalių  ir  kad jo  naudojama įtampa yra
pritaikyta Jūsų namuose ekiamai elektros srovei. Kartu parduodamas adapteris (A) – tai elektroninis elektros ekimo įrenginys,
skirtas 100-240 V kintamajai srovei. Jei  Jums reikia kitokio prietaiso kištuko, jį galite įsigy , kreipdamiesi į gamintoją ar ekėją.
Norėdami pakeis  kištuko pą, paspauskite nuėmimo (M) mygtuką ir atskirkite kištuką nuo adapterio bloko (A). Paėmę reikiamą
kištuką (N), pastumkite jį link adapterio bloko (A).

 PROMED 2020 idealiai nka pėdų priežiūrai (nagų ir odelių priežiūrai bei nuospaudų šalinimui), manikiūrui, pedikiūrui ir
nagų dizainui.

 PROMED 2020 turi galingą variklį. Elektroninis greičio valdiklis yra skirtas pamažu nustaty  šlifavimo galvutės grei . Ji gali
suk s pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

 Šlifavimo  galvutės  laikiklis  gali  laiky  visas  standar nio  dydžio šlifavimo galvutes  (Ø 2,332-2,350 mm).  Naudokite  k
aukštos kokybės šlifavimo galvutes su užapvalintu galiuku (maksimalus ilgis – 36 mm), kad už krintumėte ilgą galvutės
laikiklio tarnavimą.

 Jei norite išim  rankinę dalį (K), įstatykite ją į tam skirtą laikiklį (G).
 Padėję rankinę dalį ant stalo paviršiaus, įsi kinkite, kad ji nesiliečia prie kitų daiktų, nes galvutė gali susispaus  ir tap

asimetriška. Galvutės asimetrija gali apgadin  rankinę dalį.
 Šlifavimo galvutės detalių galite įsigy  ekėjo parduotuvėse arba PROMED (www.promed.de).
 Siekiant už krin  higienišką naudojimą, baigę naudo  šlifavimo galvutes, jas dezinfekuokite.
 Dezinfekuokite rankinę prietaiso dalį, naudodami dezinfekuojančias servetėles.
 Norėdami  sužino  apie  nkamas  dezinfekcines  medžiagas,  kreipkitės  į  PROMED.  Prietaisų  ir  šlifavimo  galvučių

dezinfekavimui  rekomenduojame PROMED PURE  ID  (produkto  numeris  330810).  Paviršių  ir  prietaisų  dezinfekavimui
rekomenduojame PROMED PURE FD (produkto numeris 330815). Šlifavimo galvučių ir įrankių valymui rekomenduojame
PROMED UC-50 (produkto numeris 330210). 

 Jei reikia, galite atskirai įsigy  prietaiso adapterį (Nr. 290426) ir rankinę dalį MR20 (Nr. 202003) iš PROMED ekėjo. 

Pakuotės sudė s
1 x prietaisas 2020 (Nr. 202002)
1 x rankinė dalis MR20 (Nr. 202003)
1 x adapteris (Nr. 290426)
1 x naudotojo vadovas

Papildomi priedai
Kojinis pedalas (Nr. 290004) su ON/OFF funkcija.

Naudojimas

 Prieš įjungdami prietaisą, turite nustaty  0 prietaiso grei , naudodami greičio valdiklį (D).
A. Įstatykite adapterį (A) į rozetę, o adapterio kištuką (B) – į adapterio lizdą (C).
B. Įstatykite rankinės dalies kištuką į lizdą (I) dešinėje prietaiso pusėje.
C. Pasirinkite reikiamą šlifavimo galvutę. Įstatykite šlifavimo ratelį, esan  priekinėje rankinės dalies dalyje, į šlifavimo ratuko

laikiklį  (K) ir užfiksuokite įvorę. Niekuomet nenaudokite jėgos, norėdami išim  arba įstaty  šlifavimo galvutę. Šlifavimo
galvutės, kurių skersmuo yra 2,332-2,350 mm, lengvai lps į šlifavimo galvutės laikiklį,  nededant papildomų pastangų.
Norėdami išim  šlifavimo galvutę, išjunkite prietaisą,  nustatydami vidurinę greičio valdiklio (D) padė .  Įsi kinkite,  kad
greičio valdiklis (D) gerai užsifiksavo. Tuomet nuimkite šlifavimo ratuką, prieš tai atvėrę įvorę.

D. Sukimosi kryp es ir greičio valdymas:
 Sukimosi  kryp es pasirinkimas:  nustatykite sukimosi kryp , sukdami rankenėlę  (D) į  kairę arba dešinę.  Prieš

laikrodžio rodyklę: šlifavimo ratukas sukasi į kairę. Pagal laikrodžio rodyklę: šlifavimo ratukas sukasi į dešinę.
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 Greičio valdymas: grei s valdomas, sukant valdymo rankenėlę (D) į kairę arba dešinę. Kuo daugiau suksite, tuo
didesnis bus grei s. Nustatytas grei s rodomas greičio indikatoriaus (E).

 Sukimosi greičio indikatorius: indikatorius (E) yra kairėje pusėje, greta sukimosi greičio ir kryp es reguliatoriaus
(D). 5 LED lemputės rodo nustatytą grei . Degant visoms LED lemputėms, žinosite, kad nustatytas maksimalus
prietaiso grei s.

E. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, leiskite rankinei daliai veik  maždaug 30 minučių, nustatę 10 000 apsisukimų per
minutę grei . Turėtų žybsė  2 greičio indikatoriaus (E) LED lemputės. Šis procesas reikalingas, siekiant paruoš  variklio
anglies šepetėlius.

F. Kojinio pedalo (papildomo priedo) naudojimas: greičio valdikliu (D) pasirinkite 0 grei  (vidurinę padė ). Prijunkite pedalą
(O) prie lizdo (H). Tinkamai prijungus pedalą, įsižiebs geltona pedalo LED (F). Sukimosi kryp s ir grei s yra nustatomi,
naudojant greičio ir kryp es valdiklį (D). Prietaisas iš pradžių bus pareng es režime. Įjunkite prietaisą, paspausdami kojinį
pedalą. Šlifavimo ratukas pradės suk s nustatyta kryp mi ir greičiu. Įjungsite pareng es režimą, dar kartą spustelėdami
pedalą.

 Dėmesio: niekuomet nejunkite kojinio pedalo (O) prie įrenginio ir  neatskirkite jo nuo prietaiso, kai sukasi rankinės dalies
šlifavimo galvutė. Nesilaikant šios taisyklės, prietaisas automa škai išsijungs. Norint prijung  arba atskir  pedalą, turi bū  nustatyta
0 greičio valdiklio (D) padė s.

 Dėmesio: naudokite k PROMED pedalus.

 Dėmesio: skir ngas garsas, nustačius sukimąsi prieš ir pagal laikrodžio rodyklę, - normali  prietaiso veikimo dalis. Jį lemia
anglies šepetėlių ir guolių padė s.
Prietaisui sugedus:

 Įsi kinkite, kad prietaisui yra ekiama nkama elektros srovė.
 Pa krinkite, ar rankinė dalis yra nkamai prijungta prie korpuso.
 Pa krinkite,  ar  suveikė  apsauginis  mechanizmas.  Nustatykite  0  (vidurinę)  greičio  valdiklio  padė  (D),  kad  iš  naujo

paleistumėte prietaisą.
 Pa krinkite, ar pedalas yra nkamai prijungtas prie prietaiso. Turėtų geltonai įsižieb  pedalo LED lemputės (F).
 Jei nepavyksta pašalin  gedimo, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Specialios funkcijos
 ASC (Automa c Speed Control): skaitmeninė apkrovos kompensavimo sistema. Ši elektroninė sistema ap nka veikiančio

šlifavimo ratuko slėgį ir kompensuoja sukimosi greičio praradimą. Taip visuomet už krinamas maksimalus veikimo grei s.
 Daugiafunkcis  reguliavimo mygtukas:  galėsite vienu metu nustaty  ek sukimosi kryp , ek grei ,  lengvai  pasukdami

valdymo mygtuką.
 Apsauginis  mechanizmas:  jeigu,  prietaisui  veikiant,  susidaro  pernelyg  didelis  slėgis  ar  grei s,  ši  funkcija automa škai

išjungs prietaisą. Tokiu atveju pasukite valdymo mygtuką (D) iki 0 padė es, kad iš naujo įjungtumėte prietaisą.

Priežiūros patarimai
Siekiant už krin  prietaiso saugumą, pa kimumą ir nkamą veikimą, prietaisą taisy  ir tvarky  turėtų k įgalio  PROMED atstovai.

A. Už krinkite, kad vidinėse rankinės dalies detalėse nesikauptų dulkės ir šlifavimo procedūros metu susidarę nešvarumai.
B. Nuvalykite  nešvarumus  nuo  išorinių  rankinės  dalies  paviršių,  naudodami  skudurėlį,  suvilgytą  spiritu.  Neleiskite,  kad

skysčiai patektų į prietaiso vidų.
C. Naudokite k standar nio dydžio šlifavimo galvutes (2,332-2,350 mm). Nenaudokite surūdijusių ar apgadintų šlifavimo

galvučių. Ne nkamas galvučių naudojimas gali lem  perteklinį guolių nusidėvėjimą. Pasirinkite saugų naudojimo grei  ir
vadovaukitės gamintojo saugumo patarimai.

D. Stenkitės smarkiai neapdaužy  rankinės prietaiso dalies, nes galite sugadin  guolius. Rankinei daliai nukritus, pa krinkite,
ar nesulinko šlifavimo galvutė. Atkreipkite dėmesį į prietaiso skleidžiamus garsus ir/ar generuojamą šilumą. Jei rankinė
dalis yra apgadinta, nuneškite ją į klientų aptarnavimo centrą, kad ji būtų taisoma.

E. Prieš valydami prietaisą, įsi kinkite, kad jis yra išjungtas ir jam nėra ekiama elektra.
F. Nenaudokite ėsdinančių ir koncentruotų valiklių, nes galite apgadin  prietaiso paviršių.
G. Nemerkite prietaiso į skysčius. Laikykite jį toliau nuo skysčių, kuriuose yra rpiklių ar acetono.
H. Rekomenduojama periodiškai valy  rankenėles nuo dulkių. Ne nkamai prižiūrimo prietaiso tarnavimo laikas trumpėja.
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Saugumo instrukcijos
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, perskaitykite šias instrukcijas. Nelaikykite prietaiso greta ugnies, dujų ir karštų daiktų, pvz.
įkaitusių kaitlenčių.
Naudodami prietaisą, laikykitės šių rekomendacijų:

A. Junkite rankinę dalį k į prietaisą, kurį įsigijote kartu su ja.
B. Šlifavimo galvučių naudojimas:

 Standar nis dydis - 2,332-2,350 mm.
 Naudokite k centruotas galvutes su užapvalintu galiuku.
 Draudžiama naudo  surūdijusias ar sulinkusias galvutes.

C. Atsargiai naudokite greičio valdiklį.
D. Adapterio elektros srovė: 100-240 V, kintamoji srovė.
E. Prieš keisdami šlifavimo galvutę, išjunkite prietaisą.
F. Saugokitės, kad nenumestumėte prietaiso ir kitaip jo neapgadintumėte.
G. Jeigu sugenda rankinė prietaiso dalis, nuneškite ją į klientų aptarnavimo centrą, kad įgalio  specialistai ją pataisytų.
H. Netepkite rankinės dalies aliejuku ir jos neplaukite.
I. Nejunkite prietaiso, įvorei esant atvertai.
J. Dėdami prietaisą saugo , įstatykite testavimo šlifavimo galvutę į įvorę.
K. Prietaisas skirtas naudo  k uždarose patalpose.
L. Būkite labai atsargūs, kai naudojate prietaisą netoli vaikų.
M. Saugiai laikykite rankinės dalies ir pedalo laidą.
N. Naudokite prietaisą k su kartu parduodamu adapteriu.

 Pavojinga!
 Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ar kitų skysčių.
 Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso drėgnose ir šlapiose vietose.
 Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.
 Junkite prietaisą k į nkamos įtampos rozetę.
 Draudžiama naudo  prietaisą atvirame ore.

 Dėmesio!
 Vaikams draudžiama žais  su prietaisu.
 Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai netoliese yra vaikų ar nepatyrusių asmenų.
 Naudokite prietaisą k pagal paskir , nurodytą instrukcijose.
 Naudokite k gamintojo priedus ir atsargines dalis.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu buvo pažeistas jo laidas, jeigu prietaisas nukrito arba ant jo pateko vandens.
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami
grėsmes, galinčias kil  prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Neleiskite vaikams žais  su pakuotės medžiagomis, nes jie gali uždus .
 Prietaisas – ne žaislas. Vaikai gali  nesupras  grėsmių,  kylančių naudojant elektrinius  prietaisus.  Naudokite ir  laikykite

prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso ant karštų paviršių ar netoli atviros liepsnos, kad nepradėtų lydy s prietaiso korpusas.
 Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens. Valykite prietaisą, naudodami sudrėkintą skudurėlį. Nenaudokite rpiklių.
 Neneškite ir netraukite prietaiso už laido. Traukite už kištuko, o ne laido, jei norite išjung  prietaisą iš rozetės.
 Nelaikykite laido virš aštrių kampų ir neužstatykite jo pašaliniais daiktais. Nepalikite jo ant stalo krašto ir nedėkite jo ant

įkaitusių daiktų (pvz. karštų kaitlenčių). Saugokitės atviros ugnies. Saugokite mai nimo laidą nuo karščio ir aliejaus.
 Naudokite ilgintuvus, k prieš tai pa krinę, jog jie nėra sugedę ar apgadin .
 Jeigu mai nimo laidas yra apgadintas, tuoj pat nuneškite jį į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jis būtų pakeistas

nauju.
 Nelaikykite prietaiso netoli kriauklės ar vonios, nes jis gali įkris  arba bū  numestas į vandenį.
 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir prižiūrė  prietaiso.
 Neleiskite, kad veikian s prietaisas liestųsi prie drabužių, laidų, batų raištelių, kabelių, plaukų ir pan. Tik taip sumažinsite

sužeidimų ir žalos prietaisui riziką.
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 Atkreipkite dėmesį: naudojamas kintamosios srovės adapteris gali  šiek ek įkais . Tai nereiškia, kad jis sugedo. Galite ir
toliau jį naudo .

Priežiūra
Profesionalius  rezultatus  gausite,  k  už krindami,  jog  prietaisas  nėra  apgadintas.  Leiskite  prietaisą  reguliariai  apžiūrė  mūsų
specialistams bent kartą per metus. Klientų aptarnavimo centras pateiks apžiūros kainos įver nimą.

Prietaiso išme mas 
Išmeskite prietaisą, jo priedus ir pakuotę, tausodami aplinką.

 Nemeskite prietaiso kartu su bui nėmis atliekomis. Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
nuostatas, ant prietaiso arba jo pakuotės esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad, baigus prietaisą eksploatuo , jis
turi bū  išmetamas atskirai nuo kitų atliekų. Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, jis turi bū  perdirbamas, siekiant kuo mažiau
pakenk  gamtai.
Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, naudotojas privalo pristaty  prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų rūšiavimo centrą.
Tinkamai  rūšiuodami  atliekas,  sumažinate  gamtai  daromą  žalą,  saugote  savo  bei  aplinkinių  sveikatą  bei  ska nate  prietaisą
sudarančių medžiagų perdirbimą.

Garan ja
Prietaisas  buvo  gaminamas,  siekiant  už krin  aukštą  kokybę,  ir,  prieš  palikdamas  gamyklą,  a džiai  testuojamas.  Prietaisui
suteikiama 24 mėnesių garan ja, skaičiuojama nuo prietaiso įsigijimo datos. PROMED gaminiai a nka jų aprašymą ir techninius
parametrus. Pirkėjas yra pats atsakingas už tai, kad įsigytas prietaisas a ktų pageidaujamą naudojimo paskir . 

 Pastebėjus su prietaiso medžiagų ir/ar pagaminimo kokybe susijusius gedimus garan niu laikotarpiu ir nkamai naudojant
prietaisą, gamintojas ar jo atstovas nemokamai pakeis sugedusias prietaiso dalis, jei nesibaigė garan nis laikotarpis. Už
taisymo darbus ar detales papildomas mokes s nemokamas.

 Garan ja negalioja šiais atvejais:
o Jei prietaisas normaliai nusidėvi;
o Gedimas įvyko prietaisą transportuojant ar saugant prietaisą;
o Prietaisas buvo ne nkamai naudojamas ir prižiūrimas;

o Buvo nesilaikoma naudotojo vadovo rekomendacijų;
o Prietaisas buvo taisomas kitų nei PROMED įgaliotų specialistų;
o Prietaisas buvo apgadintas aštrių daiktų, suspaustas, numestas ar kitaip paveiktas veiksmų ne PROMED galios

ribose;
o Nusidėvinčioms ir judančioms prietaiso detalėms,  tokioms kaip guoliai,  variklis,  variklio  šepetėliai,  tvir nimo

gnybtai ir pan., gamintojo garan ja netaikoma.
 Garan nis taisymas neatliekamas, jeigu:

o Prietaisas pristatomas ne originalioje ar pakankamai saugioje pakuotėje;

o Prietaisas buvo taisomas kitų nei PROMED įgaliotų atstovų;
o Prietaisas buvo taisomas, naudojant PROMED nepatvir ntas dalis;
o Prietaiso serijos numeris buvo nuimtas, pašalintas, pakeistas ar tapo neįskaitomas.

 Dėl higienos priežasčių produktas, kuris  turėjo esioginį kontaktą su kūnu ar kūno skysčiais  (pvz.  krauju),  privalo bū
įpakuotas į papildomą plas kinį maišelį, prieš jį siunčiant taisy . Tokiu atveju aprašykite šią situaciją ir palikite raštelį ant
pakuotės ar prietaiso dokumentuose.

 Pakeistoms prietaiso detalėms garan ja galioja k likusį originalios garan jos periodą ir k tokiu atveju, jeigu prietaisą
taiso PROMED įgalio  atstovai.

 Garan nis periodas prasideda prietaiso įsigijimo dieną. Garan nis taisymas atliekamas k garan jos galiojimo laikotarpiu.
Jeigu garan nio taisymo užklausa pateikiama šiam laikotarpiui pasibaigus, nemokamas taisymas neatliekamas.

o Garan ja galios k pateikus pirkimo datą įrodan  dokumentą (pirkimo čekį ar pan.).
o Gamintojas pasilieka teisę keis  prietaiso išvaizdą, savybes ir techninius parametrus.
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 Garan ja galioja k šalyje, kurioje pirminis pirkėjas įsigijo prietaisą, jei šioje šalyje yra pardavinėjami PROMED produktai.
Garan ja taip pat  galioja EEZ šalyse,  kuriose PROMED turi  įgaliotą importuotoją ar  partnerį.  Priklausomai nuo šalies,
garan ja gali  bū  taikoma pagal  galiojančias teisės  normas.  Ši  gamintojo garan ja jų neriboja ir  joms neprieštarauja.
Garan nis laikotarpis nepratęsiamas, jei prietaisas buvo parduodamas tre esiems asmenims, taisomas ar keičiamas.

 PROMED neatsako už esioginę ir ne esioginę žalą, pa rtą naudojant prietaisą, įskaitant pelno praradimą, kei mo kainą,
trečiųjų asmenų draudimo išmokas ir pan.

 Norėdami už krin  sklandų problemų sprendimą, turėkite pasiruošę šią informaciją:
o Originalų pirkimo čekį su pirkimo data;
o Gedimo pą;
o Prietaiso pavadinimą ir modelį.

6

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


