
Körömcsiszoló

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

Kedves Ügyfél, 
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ezzel a könnyű, többcélú, hordozható mini 

körömcsiszolóval mostantól a legtöbb professzionális manikűrözési eljárást otthonod kényelmében is 
elvégezheted. Most már reszelhet, formázhat, formázhat, formázhat, csiszolhat, fúrhat, manikűrözhet, 

pedikűrözhet, eltávolíthatja a bőrkeményedéseket és az elhalt bőrt. 6 fémpolírozó/reszelőfejjel és 6 
csiszolószalaggal rendelkezik; a sebességszabályozás szükség szerint változtatható (3.000 - 20.000 
fordulat/perc). Nagyszerű eszköz lányoknak és nőknek, és természetes és műkörmökhöz egyaránt 

alkalmas.  
Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és az összes 

figyelmeztetést. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.



CSOMAG TARTALMA 

1 x elektromos körömcsiszoló  
1 x töltő 
6 x cserélhető fej (5 gyémánt, 1 csiszolófej 6 
csiszolószalaggal)  
1 x felhasználói kézikönyv 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK: 

- Feszültség: AC 100-240 V 50/60 Hz egyfázisú, AC 220-240 V/50 Hz, kettős szigeteléssel 
Sebességszabályozás: 3.000 fordulat/perc és 20.000 fordulat/perc között.
- Méretek: 160 mm x 24 mm
- Fogó típusa: 2,4 mm
- Többcélú felhasználás: faragás, vésés, marás, csiszolás, élezés, reszelés, polírozás, fúrás 
stb.
- Szín: rózsaszín
- Anyag: ABS és fém 
- A körömcsiszoló természetes és műkörmökön egyaránt használható.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

1.A manikűrkészletet kizárólag a körmök és lábkörmök vágására, reszelésére és kezelésére, 
valamint az ujjbegyek, lábujjak, sarkak és talpbetétek bőrének eltávolítására tervezték. A 
készletet csak a használati utasításban leírtak szerint használja.
2.  Ne ossza meg a készletet senki mással. Egy személy általi használatra készült.
3. Ha bármilyen bőrproblémája vagy egyéb egészségügyi problémája van, forduljon orvosához.
4. Egy körmöt ne simítson 2-3 másodpercnél tovább.
5. Ha az eszköz fájdalmat vagy irritációt okoz, azonnal hagyja abba a használatát.
6. Ezt a berendezést nem használhatják gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy 
szellemi képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező 
személyek anélkül, hogy a biztonságukért és egészségükért felelős személy felügyelné őket, vagy 
hogy az adott személytől nem kaptak volna utasításokat a berendezés működtetésére 
vonatkozóan. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A gyermekek nem végezhetnek 
takarítási és karbantartási munkákat felügyelet nélkül.
7. Soha ne használjon sérült fejet.
8. A tartozékok vagy fogók cseréjekor mindig válassza le a készüléket.
9. Mindig húzza ki a készüléket, amikor abbahagyja a használatát.
10. Ne engedje ki a fogantyúzár gombját, amikor a gép fut.
11. Ne használja víz közelében, és ne tegye vízbe. Ha a motor vízbe esik, azonnal húzza ki a gépet 
a hálózatból, és ne nyúljon a vízbe.
12. Használat után ne érintse meg a fejet vagy a fogókat, mivel a fej és a fogók túl forróak ahhoz, 
hogy megérintse őket. 



13. Viseljen védőszemüveget vagy maszkot, hogy megakadályozza a por szembe és tüdőbe jutását. 
14. Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült. Nem használható kereskedelmi célokra.
15. A készülék nem vízálló. Kerülje a vízzel való érintkezést.
16. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy túl meleg és párás helyeknek, illetve ne tárolja 
ott. Hűvös, száraz helyen, gyermekek elől elzárva tárolandó.
17. Amikor a készüléket nem használják, száraz helyen kell tárolni.
18. A manikűrkészletet mindig tartsa teljesen szárazon. Ne tárolja párás környezetben, és ne engedje, 
hogy víz vagy más folyadék kerüljön bele.
19. Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincsenek hozzá csatlakoztatva tartozékok.
20. Soha ne dugjon semmilyen tárgyat vagy ujjat a készülék nyílásaiba.
21. Ne használja a készüléket kültéren.
22. Magyarázza el a gyerekeknek, hogy a manikűrkészlet nem játék. Ne használja a körömápolási 
terméket gyermekeken, és tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.

23. Ne használja a tartozékot haj és fejbőr, szemöldök és szempillák közelében a balesetek és 
sérülések elkerülése érdekében, és ne használja ruházat, tápkábelek, zsinórok stb. közelében.
24. Soha ne nyomja túl erősen egy helyen, és ne használja túl sokáig egy helyen.
25. Ne próbálja meg saját maga beállítani, szétszerelni vagy megjavítani a berendezést, mert 
fennáll az áramütés és az áramütés veszélye. Ezeket a műveleteket bízza képzett személyekre.

TISZTELET 

1. Csavarfej
2. Fém gomb a tartozékok 
cseréjéhez
3. Sebességkapcsoló
4. Töltő aljzat
5. Kiegészítő készlet



TARTOZÉKOK ÉS HASZNÁLATUK 

1. CÍM IHLY
- A köröm széleinek fényesítésére szolgál.
- A köröm mindkét oldalának polírozása
- Használja körömfestéshez és körömhegyek 
reszeléséhez

2. KÖRÖS FEJ
- A körömfelület domború és domború 
részeinek polírozására szolgál.
- Eltávolítja a körömfelület kiemelkedéseit és a 
körömlakkot
- A körömnyúlványok polírozása

KONIKUS FEJ
- A körmök felületének fényesítésére szolgál.
- A köröm hegyének polírozása
- Felület gravírozásához, polírozáshoz
- Körömszélek polírozásához

4. KIS HENGERES FEJ
- A nagy körmök gyökerének reszeléséhez, a bőrkeményedések eltávolításához.
- Körömgyökerek polírozásához és hámlasztáshoz
- A kis körmök tövének polírozásához, a körömágybőr hámlasztásához.
- Körömfelületek polírozásához, körömlakk és akril köröm eltávolításához

5. NAGY HENGERES FEJ
- A nagy körmök gyökerének reszeléséhez, a bőrkeményedések eltávolításához.
- A nagy körmök tövének polírozásához és hámlasztáshoz.
- A nagy körmök gyökereinek csiszolásához, a bőr lehúzásához.
- Körömfelületek polírozásához, körömlakk és akril köröm eltávolításához

6. HOMOKOZÓFEJ
- Kemény és durva körmök polírozására használható csiszológyűrűkkel együtt.



OPERÁCIÓK 

1. A fej felhelyezése előtt húzza ki a szerszámot a konnektorból.
2. Nyomja meg a fogantyú reteszelő gombját, és fogóval lazítsa meg a fogantyú anyáját. 
Helyezze be a foglalatot, és húzza meg erősen a fogót, de kerülje a fogóanya túlhúzását, és soha 
ne használjon sérült foglalatot. Megjegyzés: A tartozékok beszerelésével kapcsolatos 
utasításokat lásd a következő szakaszban (alább).
3. Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba.
4. Van egy OFF/ON kapcsoló. A kívánt sebesség kiválasztásához forgassa el a fogantyún lévő 
sebességszabályozó gombot. Bekapcsoláskor a készülék kezdetben alacsonyabb sebességgel 
működik, csúsztassa a kapcsolót a kívánt sebesség beállításához. Teljes bekapcsolt állapotban a 
fordulatszám 3000-20 000 fordulat/perc. A teljes leálláshoz csúsztassa a kapcsolót OFF állásba. 
TIPP: Biztonsági okokból állítsa a fogantyút a legalacsonyabb sebességre, mielőtt a haladási 
irányt (előre/hátra) megváltoztatja.
5. Ha végzett, kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki.

HOGYAN KELL A FEJET FELSZERELNI

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a zár gombot. 
2. Lazítsa meg a fejcsavart. Tartsa lenyomva a gombot, és forgassa a fejzárat az óramutató 
járásával ellentétes irányba, amíg ki nem oldódik.
MEGJEGYZÉS: A fejcsavart az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva kell 
meglazítani, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva kell meghúzni.
3. Helyezze be és csúsztassa be a kívánt foglalatot a lyukba a képen látható módon. 
MEGJEGYZÉS: A hosszabbító eltávolításához kapcsolja ki a gépet, és óvatosan húzza ki a fejet. 
(mindenképpen lazítsa meg a fejcsavart). 
4. Miután behelyezte, nyomja meg a gombot, és fordítsa el az ellenkező irányba (az 
óramutató járásával megegyező irányba) a rögzítés meghúzásához.



HOGYAN KELL FELSZERELNI A CSISZOLÓGYŰRŰT

Először válassza ki a használni kívánt csiszológyűrűt. 3 különböző gyűrű közül választhat. 

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



1. Válassza ki a megfelelő csiszolófejet
2. Helyezze be közvetlenül a csavarfej lyukába
3. Szerelje fel a csiszológyűrűt
4. Használható a körömlakk eltávolítására a körmökről
5. Eltávolítja az elhalt bőrt az ujjakról
6. Többféle csiszológyűrű közül választhat

TISZTÍTÁS 

Megjegyzés: A legjobb eredmény elérése érdekében minden használat után tisztítsa 
meg a gépet. 
FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem vízálló, NE öblítse le. A készüléket mindig tartsa 
szárazon. NE engedjen semmilyen folyadékot a berendezésbe. 

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Mindig vegye ki a fejet a tartozékból.
3. Törölje le a tartozékot száraz, puha ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket 
a tisztításhoz.

TÁROLÁS 

A készüléket használaton kívül, gyermekek elől elzárva kell tartani. Ne tegye ki vagy tárolja a készüléket 
túl meleg és párás helyen. 

PROBLÉMAMEGOLDÁS 

A készülék nem működik.  

A rögzítőfej nincs 
megfelelően 
felszerelve.  

Ellenőrizze a rögzítőfejet, és győződjön meg 
arról, hogy helyesen van-e felszerelve 
(kövesse az utasításokat). 

A töltő nincs 
megfelelően telepítve. 

Ellenőrizze, hogy a töltő 
megfelelően csatlakozik-e a 
készülékhez.

A dugó nincs 
megfelelően beszerelve 
a konnektorba. 

Helyezze be a dugót megfelelően az 
aljzatba. 

Az aljzat sérült. Csatlakoztassa a készüléket egy működő aljzathoz. 

A tápkábel 
megsérülhet. 

A veszély elkerülése érdekében a 
tápkábelt mindig szakképzett 
szerviztechnikusnak vagy szakképzett 
szakembernek kell kicserélnie. 




