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Elektromos körömápoló

Használati útmutatóhu





Kedves Vásárlónk!

Az Ön új, elemes körömápoló készüléke
 praktikus segédeszköz láb- és kézkörmei
ápolásához.

Egyszerűen formázza körmeit a finom és
a  durva reszelőfejjel, majd polírozza őket
 először a durva csiszolófejjel, végül a finom
polírozófejjel - egy szempillantás alatt fénylő,
ápolt körmei lesznek! 

Kis, kézreálló formájával a készülék ideális
eszköz útközben is.

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok
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Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat,
és az esetleges sérülések és károk elkerülése
érdekében csak az útmutatóban leírt módon
használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén
később ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmuta -
tót is adja oda az új tulajdonosnak.
Az útmutatóban szereplő jelek:

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre
és életveszélyre utal.
A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi
károkra utal. 
A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy
rongálódásokra utal.

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A kiegészítő információkat így
jelöljük.
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Rendeltetés
A készülék a láb- és a kézkörmök ápolására•
szolgál. 
A terméket kizárólag magánhasználatra•
 tervezték és kereskedelmi használatra 
(pl. kozmetikai szalonokban vagy gyógyászati
lábápoláshoz) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket, ha …
… Ön cukorbetegségben vagy más sebgyó-•
gyulási zavarban szenved. Annak a lehető-
sége, hogy a készülék használata közben
megsérül, kifejezetten alacsony. 
Ennek  ellenére fel kell hívnunk rá a figyelmét,
hogy az említett betegségek fennállása
esetén, ne használja a készüléket. 
… egy másik személy már ugyanazzal •
a fejjel használta a készüléket. A mellékelt
fejeket csak egy személy használhatja. Így
megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

Biztonsági előírások
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... a köröm közelében a bőrön nyílt seb vagy•
gyulladás van, amihez a készülék üzemel-
tetés közben hozzáérhet.

Ha kétségei lennének, a készülék használata
előtt kérdezze meg orvosát.

VESZÉLY gyermekek és készülékek
 kezelésére korlátozott mértékben képes
személyek esetében

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.•
Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől, 
a lenyelhető apró alkatrészektől (reszelő-,
 csiszoló- és polírozófejek), és a csomagoló-
anyagtól. Többek között fulladásveszély áll
fenn! 
Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. •
Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső
marási sérüléseket és akár halált okozhat.
Ezért az új és a használt elemeket, valamint 
a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyer-
mekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges
lenyelése vagy más módon a szervezetbe
kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz. 
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A készüléket 8 éves kor alatti gyermekeken•
használni tilos.

Gyermekek nem játszhatnak a készü-•
lékkel.
A készüléket 8 évesnél idősebb gyer-•
mekek és olyan személyek, akiknek
fizikai, szellemi vagy érzékeléssel
 kapcsolatos képességeik korlátozottak,
illetve akik nem rendelkeznek kellő
tapasztalattal vagy megfelelő ismere-
tekkel, csak felügyelet mellett vagy
csak akkor használhatják, ha annak
 biztonságos használatáról útmutatást
kaptak, és az abból eredő lehetséges
veszélyeket megértették.  
Gyermekek nem tisztíthatják a készü-•
léket, kivéve ha 8 évesnél idősebbek 
és a művelet közben felügyelik őket. 
A készülék karbantartást nem igényel.
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VIGYÁZAT – tűz- és sérülésveszély
Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe•
dobni vagy rövidre zárni tilos.
Ha egy elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy•
az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával
érintkezzen. Adott esetben az érintett
 testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal
forduljon orvoshoz.
Csak kéz- és lábkörmeinek reszelésére,•
 simítására és fényesítésére használja a
készülé ket. Semmiképp ne kezeljen vele 
más testrészeket.
A reszelőfejeket csak a védőburkolattal
együtt használja.
Ne használja a készüléket hosszabb ideig•
ugyanazon a helyen. A fejek nagy sebes -
séggel forognak, emiatt hő termelődik. 
Égési sérülések veszélye áll fenn!
Használat közben tartsa távol a készüléket•
hosszú hajtól, bő ruházattól és hasonlóktól. 
Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe. 
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Ne használja a készüléket, ha látható sérülé -•
sek találhatók rajta. Ha egy fej sérült vagy
erősen elhasználódott, azt ne használja
tovább.

FIGYELEM – anyagi károk 
Legfeljebb 15 perc használat után kapcsolja •
ki a készüléket, és hagyja lehűlni az újabb
bekapcsolás előtt. Ellenkező esetben túlter-
heli a motort.
Óvja a készüléket a nedvességtől. A készülé -•
ket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az•
elemeket a termékből, amikor elhasználód -
tak, vagy ha hosszabb ideig nem használja 
a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk,
amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
Mindig cserélje ki az összes elemet és ne•
használjon különböző típusú, márkájú
vagy kapacitású elemeket.
Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és •
a készülék csatlakozási felületeit az elemek
behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
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Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes•
polaritásra (+/–).
Semmilyen változtatást ne hajtson végre a•
készüléken. 
A termék tisztításához ne használjon agresz-•
szív vagy súroló hatású tisztítószert, illetve
kemény kefét stb. Különösen arra vigyázzon,
hogy a csiszoló- és polírozófejet ne tisztítsa
hegyes vagy éles eszközökkel, hogy a felszí-
nüket meg ne sértse.
Csak eredeti tartozékokat használjon.•
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Termékrajz (tartozékok)

védőkupak
kétfokozatú kapcsoló 

biztonsági kapcsolóval

elemtartó

kép nélkül:
• 2 elem 
• tárolózsák

védőburkolat 
reszelőfejekhez

2 db durva reszelőfej (lila)
+ 2 db finom reszelőfej (zöld)  

hajtott tengely
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2 db polírozófej (fehér)

2 db csiszolófej (rózsaszín)

Használat előtt távolítsa el
a védőfóliát a csiszoló- és 
a polírozófejekről!
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Elemek behelyezése / cseréje

1.      Nyissa ki az elem-
tartót.

2.     Helyezze be az
 elemeket az elem-
tartóban ábrázolt
módon. Eközben
ügyeljen a helyes
polaritásra (+/–).

3.     Zárja vissza az
 elemtartót fordított
sorrendben. 
Legyen pontosan
lezárva.

Elemcserére akkor
van szükség, ha a
fejek már alig vagy
egyáltalán nem
mozognak.
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Használat

Reszelőfej felhelyezése / cseréje

1.  Illessze a kívánt reszelőfejet ütközésig a
 hajtott tengelyre. Hallhatóan és érezhetően
be kell kattannia.

2. Ezt követően helyezze fel a védőburkolatot 
a fejre.

A levételhez egyszerűen húzza
le a védőburkolatot, majd a
reszelőfejet egyenesen felfelé 
a hajtott tengelyről.

m
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Csiszoló-/polírozófejek felhelyezése /  cseréje
Dugja a csiszoló- vagy polírozófejet
ütközésig a hajtott tengelyre.

Húzza le a csiszoló- vagy polírozó-
fejet egyenesen felfelé a hajtott
tengelyről.

Sebességfokozat kiválasztása
A készülék bekapcsolásához
tartsa lenyomva a kis fehér
 biztonsági kapcsolót, és tolja 
felfelé a kétfokozatú kapcsolót.

    1.  fokozat    =   lassú
    2. fokozat   =   gyors  

m

m

m

2
1

2
1
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Fontos tudnivalók a biztonságos
 használathoz 

Eleinte szánjon elég időt a készülékkel való•
munkára. Főleg a reszelésnél van szükség
egy kis gyakorlatra ahhoz, hogy a körmök
ne legyenek túl rövidek. Kezdje alacsony
sebességi fokozaton (1. kapcsolófokozat),
és ellenőrizze időközben újra és újra, hogy
elérte-e már a kívánt hosszúságot, sima-
ságot, illetve csillogást.
Semmi esetre se használja a reszelőfejeket•
a védőburkolat nélkül!

A kétfokozatú kapcsoló csak akkor
 mű ködik, ha a fehér biztonsági kapcsoló
be van nyomva. 

VIGYÁZAT – égési sérülések
Ne használja a készüléket hosszabb
ideig ugyanazon a helyen. A fejek
nagy sebességgel forognak, emiatt 
hő termelődik. Égési sérülések
veszélye áll fenn!
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Legfeljebb 15 perc elteltével kapcsolja ki •
a készüléket, és hagyja lehűlni. Ellenkező
esetben túlterheli a motort.
A körömfény általában 1 - 2 hétig tart. •
Ne kezelje körmeit túl gyakran a készü-
lékkel, hogy ne terhelje meg túlságosan 
a körmöket. 
Túl gyakori alkalmazás mellett a körmök
instabillá, töredezetté válhatnak.
Tisztítsa meg a készüléket és a fejeket•
minden használat után, a „Tisztítás és
tárolás” fejezetben leírtak szerint, hogy
sokáig örömét lelje a készülékben.

Körmök rövidítése / reszelése
1.    Helyezze fel a kívánt reszelőfejet, valamint

a védőburkolatot a készülékre a „Reszelő -
fej felhelyezése / cseréje” bekezdésben
leírtak szerint.
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2. Mozgassa körmeit a
védőburkolat nyílásá -
nak hosszában, amíg 
el nem éri a kívánt
eredményt.

Körmök simítása és polírozása
1.  Először helyezzen egy

csiszolófejet (rózsaszín)
a hajtott tengely re, és
kapcsolja be a készü-
léket.

2. Mozgassa a csiszoló-
fejet egyenletes, kör-
körös mozdulatokkal,
finoman kéz- vagy láb-
körmeinek a felszínén.

Közben ne fejtsen ki nyomást. Így elsimít
minden egyenetlenséget a körmökön.
3.    Kapcsolja ki a készüléket, és cserélje ki 

a csiszolófejet egy polírozófejre (fehér).
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Tisztítás és tárolás

Húzza le az adott fejet a készülékről, ésm

helyezze fel az átlátszó védőkupakot.
Használat után távolítsa el egy szárazm

 kendővel vagy egy kis, puha kefével a
 használt fejekről a körömport. 
Ne használjon hegyes vagy éles eszkö-
zöket, nehogy megsértse a felületüket.
Szükség esetén tisztítsa meg a reszelő -m

fejeket etilalkohollal (gyógyszertárban
 kapható). 
A csiszoló- és a polírozófejek semmiképpm

sem lehetnek nedvesek vagy vizesek, 
mert akkor  eldeformálódhatnak és tönkre-
mehetnek.

4.   Mozgassa a polírozófejet is egyenletes,
 körkörös mozdulatokkal, finoman a köröm
felszínén, amíg el nem éri a kívánt csillo-
gást.
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A körömpor eltávolításához minden hasz-m

nálat után törölje át a készüléket, különö -
sen a tengelyt egy száraz vagy tiszta vízzel
enyhén benedvesített kendővel.
Ügyeljen arra, hogy közben ne kerülhessen
nedvesség a hajtott tengelybe.
Gondosan szárítsa meg a készüléket,
mielőtt újra bekapcsolja.
Amikor nem használja a készüléket és am

fejeket, száraz, hűvös helyen, napfénytől
védve tárolja. Használja hozzá a mellékelt
tárolózsákot, így nem vesznek el a tarto-
zékok.
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A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek
értékes, újrahasznosítható anyagokból készül -
tek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a
hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.
A csomagolóanyagok kidobása során ügyeljen
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és
könnyű csomagolóanyagok eltávolításához
használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,
nem használatos készülékét a ház -
tartási hulladéktól különválasztva
 hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő
gyűjtő- helyekkel kapcsolatban az
 illetékes települési vagy városi önkor-
mányzattól kaphat felvilágosítást.

Hulladékkezelés
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Az elem és az akkumulátor nem
 háztartási hulladék!
Önt törvény kötelezi arra, hogy az
elhasználódott elemeket és akkumulá-
torokat az illetékes települési, illetve
városi önkormányzatok gyűjtőhelyein
vagy a forgalmazó szakkereskedések -
ben adja le.
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Műszaki adatok

Modell:                          350 790
Elemek:                         2 db LR03(AAA) / 1,5 V
Rövid üzemidő:            max. 15 perc
Made exclusively for:   Tchibo GmbH, 

Überseering 18,
22297 Hamburg, 
Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a
 termékfejlesztés során műszaki és optikai
 változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Cikkszám: 350 790
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