
35 000 fordulatszámú körömcsiszológép, pedállal 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az összes biztonságra vonatkozó figyelmeztetést. Őrizze 

meg a használati útmutatót biztonságos helyen, és épségben, a későbbi használat esetére is. 

 

Műszaki jellemzők: 

 töltés: EU szabvány töltő 

 Input: AC 110/220V 

 Output: DCV, 05.A 

Használat: 
FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze a készülék és tartozékainak állapotát! 

1.) Csomagolja ki a dobozból berendezést és tartozékait. 

2.) A készüléket tiszta és mérsékelten párás környezetben használja (20-40 C között, 0-90 % páratartalom mellett) 

3.) Vigyázzon, hogy el ne ejtse el a kezelőfejet. A kezelőfejben sérülékeny, törékeny alkatrészek vannak. 

4.) A kábel rögzítő drótját távolítsa el, majd az adaptert majd csatlakoztassa a készülékhez. 

5.) Ez után az adaptert bedughatja a dugaljba. 

a. Válassza ki a megfelelő csiszolófejet. A csiszolófej cseréje: 
b. Fordítsa el a gyorstokmányt óramutató járásával megegyezően kattanásig. Ekkor kihúzhatja a fejet. Tegye be a másik 

fejet a gyorstokmány ellenkező irányba tekerésével kattanásig rögzítse. 
c. Csak akkor kezdje használni a készüléket, ha meggyőződött róla, hogy a csiszolófej a helyén van 

6.) A kábelen lévő szabályzó finom tekerésével fokozatmentesen szabályozható a csiszolás sebessége 

7.) Válaszhat az előre és hátrafelé forgó módból a kapcsoló átkapcsolásával. 

8.) Választhat kézi is pedálos működés között ON/OFF Food pedal kapcsoló használatával. 

9.) Mindennemű szokatlan zaj, abnormális vibráció meghibásodást jelezhet, ebben az esetben ne használja tovább a 

készüléket, hanem jelezze vevőszolgálatunknak, hogy mit tapasztalt. 

10.) Állítsa meg a forgást, mielőtt a forgás irányt megváltoztatja! 

 
Tisztítás/Karbantartás/Ápolás: 
 

1.) A tisztítás során a készülék ne legyen áram alatt!!! 

2.) Ne szedje szét a készüléket! 

3.) Vegye ki a csiszolófejet, majd lehetőleg sűrített levegővel fújja át a fej csatlakozóját. 

4.) Nedves kézzel ne érjen a készülékhez. 

5.) Figyeljen rá, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a készülékbe! 

6.) Csak szabványos csiszolófejet használjon. 

7.) Ne használja a készüléket, ha a kábelen, a szabályozón vagy a fejegységen látványos sérülést tapasztal. 

 

Tárolás: 

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tartsa. 

1.) A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül 

2.) Ne tegye olyan felületre  a készüléket, ahonnan leverheti, vagy leeshet. 

3.) Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy kapcsolójára 

4.) Kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket! 

5.) A készülék elektromos részei akkor is rendelkeznek elektromos töltéssel, ha a készülék kikapcsolt állapotban van. 

6.) A használat befejezésével áramtalanítsa a készüléket. 

7.) Készülékkel és garanciával kapcsolatos információért keresse honlapunkat: www.nailgel.hu, vagy keressen e-mail címünkön az 

info@nailgel.hu-n. 

http://www.nailgel.hu/spd/SN-355/
http://www.nailgel.hu/
mailto:info@nailgel.hu-n

