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Használati útmutatóhu

Manikűr-pedikűr készülék 
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Kedves Vásárlónk!

Új manikűr-pedikűr készüléke segítségére lesz láb- 
és kézkörmei ápolásában. A készülék kis méretű,
kézre áll, és egyszerűen kezelhető. 

Kívánjuk, hogy lelje örömét új manikűr-pedikűr
készülékében.
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A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és élet -
veszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra
utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongáló -
dásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Megjegyzések az útmutatóhoz
A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik.
Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági elő-
írásokat, 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 útmutatót is adja
oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

Ez a jel az elektromos áram használatából
adódó sérülésveszélyre utal.



Biztonsági előírások
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Rendeltetés

A készüléket a láb- és kézkörmök ápolá-
sára tervezték. A terméket kizárólag
magánhasználatra tervezték és kereske-
delmi használatra (pl. kozmetikai szalo-
nokban vagy gyógyászati lábápoláshoz)
nem alkalmas.
Ne használja a készüléket, ha …

… Ön cukorbeteg vagy más sebgyógyulási
zavarban szenved. Annak a lehetősége,
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 használta 
a készüléket. A készüléket, illetve a
mellékelt fejeket csak egy személy
használhatja. 
Így megelőzi pl. a körömgomba
 fertőzést.

... a köröm közelében a bőrön nyílt seb
vagy gyulladás van, amihez a készülék
üzemeltetés közben hozzáérhet.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére
 korlátozott mértékben képes személyek esetében

Gyermekek nem játszhatnak a készü-•

lékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket
tartsa távol a terméktől. 
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Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb•

 gyermekek és olyan személyek, 
... akiknek fizikai, szellemi vagy érzé-   
   keléssel kapcsolatos képességeik    
   korlátozottak, 
... illetve akik nem rendelkeznek kellő 
   tapasztalattal és/vagy megfelelő     
   ismeretekkel, 
... csak felügyelet mellett vagy 
... csak akkor használhatják a készülé ket,
   ha annak biztonságos használatáról 
   útmutatást kaptak, 
... és az abból eredendő lehetséges     
   veszélyeket megértették. 

Gyermekek nem végezhetik a készülék
tisztítását, kivéve ha 8 évesnél időseb -
bek és a folyamat közben felügyelik őket.
A készülék karbantartást nem igényel.
A készüléket 8 éves kor alatti gyermek-•

eken használni tilos.
Ne engedje, hogy a csomagolóanyag•

gyermekek kezébe kerüljön. 
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

A terméket ne merítse vízbe vagy egyéb•

folyadékba, mivel ellenkező esetben
áramütés veszélye áll fenn! Óvja csepe -
gő és spriccelő víztől is.
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Ne üzemeltesse a készüléket a•

szabadban vagy magas páratar-
talmú helyiségekben. Ne érjen
nedves kézzel a hálózati adap-
terhez.

Ne használja a készüléket a•

fürdőkádban és víz közelében,
pl. fürdőkádban, mosdókagy-
lóban stb.

Ne tegye a készüléket víz közelébe •

(pl. teli mosdókagyló fölé), és úgy tárol -
ja, hogy véletlenül se eshes sen bele 
a kádba, a mosdókagylóba vagy egyéb
vízzel töltött tartályba.

Ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza•

ki a hálózati adaptert. Soha ne nyúljon 
a vízbe. Áramütés veszélye áll fenn!
Ne használja a készüléket és ne érjen•

hozzá, ha nedves a keze, vagy ha nedves
padlón áll. 
Csak olyan, szakszerűen beszerelt csat-•

lakozóaljzathoz csatlakoztassa a készü-
léket, amelynek hálózati feszültsége
megegyezik a termék műszaki adataival. 
Húzza ki a hálózati adaptert a csatlako-•

zóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... vihar esetén, 
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... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne 
a csatlakozókábelt.
A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető•

helyen kell lennie, hogy szükség esetén
gyorsan ki tudja húzni a hálózati adap-
tert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt,
hogy senki se botolhasson meg benne. 
A csatlakozókábelt nem szabad meg-•

törni vagy összenyomni. A csatlakozó -
kábelt tartsa távol forró felületektől 
és éles szélektől.
A csatlakoztatott készüléket ne hagyja•

felügyelet nélkül.

Semmilyen változtatást ne hajtson•

végre a terméken. Ne próbálja meg
 felnyitni vagy megjavítani a készüléket.
A készüléken szükséges javításokat
bízza szakemberre, vagy forduljon a
kereskedőhöz. 
A készüléket csak mellékelt hálózati•

adapterrel helyezze üzembe.
VIGYÁZAT - tűzveszély/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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Használat közben tartsa távol a készü-•

léket hosszú hajtól, bő ruházattól és
hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a
forgó fejekbe. 
Ne használja a készüléket, ha látható•

sérülések találhatók rajta. Ha egy fej
sérült vagy erősen elhasz nálódott, azt
ne használja tovább.

FIGYELEM – anyagi károk

Ne használja a készüléket 15 percnél•

hosszabb ideig megszakítás nélkül. 
15 perc használat után tartson 30 perc
szünetet, így megakadályozhatja a
motor túlhevülését.

Óvja a készüléket ütésektől, leeséstől,•

portól, közvetlen napsugárzástól és
szélsőséges hőmérsékletektől.
Csak eredeti tartozékokat használjon.•

A LED-eket nem lehet és nem szabad•

kicserélni.



filckúp

Termékrajz (tartozékok)
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zafírkúp

zafírkorong

hengeres marófej

lángmaró

zafír marófej

markolat

További tartozékok (kép nélkül):
• tárolótáska

• hálózati adapter

LED (nem cserélhető)

sebességkapcsoló

kontroll-lámpa

be-/kikapcsoló 
gyűrű
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Készülék használata
A fejeket úgy tudja kicserélni, ha 
rá-, illetve lehúzza őket.

• A fejek rá- és lehúzása közben 
a készülék legyen kikapcsolva.

• A fejek használat közben legye -
nek szorosan ráhúzva a készü-
lékre.

A sebességkapcsolóval állítsa be 
a sebességet. 

    +    =      sebesség növelése      

    –     =      sebesség csökkentése

A készüléket mindig alacsony
sebességgel indítsa el.

A be-/kikapcsoló gyűrűvel állíthatja be
a forgásirányt és a világítást, illetve
ezzel kapcsolhatja ki a készüléket.

      =      jobbra forgás       
                           =      kikapcsolva
                           =      balra forgás  

m

m

m

Készülék csatlakoztatása
1.   Vegye ki a készüléket 

a csomagolásból.

2.   Ha szükséges
forgassa el a  
be-/kikapcsoló
gyűrűt úgy, hogy 

     a -jel az ábrázolt mó-  
     don a kontroll-lámpára    
     mutasson.

3.   Dugja be a hálózati
adapter csatlakozódu-
góját a készüléken lévő
aljzatba.

4.  Dugja be a hálózati adap-
tert egy könnyen elérhe -
tő csatlakozóaljzatba.
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VIGYÁZAT - sérülésveszély/égési sérülések
Hosszú haját tartsa távol a mozgó alkat -•
részektől. 
Ne használja a készüléket hosszabb ideig•
ugyanazon a helyen. A fejek nagy sebes-
séggel forognak, emiatt hő termelődik. 

Körmök rövidítése és polírozása
Ehhez szükséges: 
a zafírkorong és a filckúp.

Ahhoz, hogy a körmök ne legyenek túl rövidek, némi
gyakorlatra van szükség. Ezért kezdetben a lassú
 sebességgel használja. 

1.  Kéz- és lábkörmeit a
zafírkoronggal rövidítse,
és egyidejűleg formázza
is őket. 

Eközben mindig a köröm szélétől a körömcsúcsig
 mozgassa a korongot.

2.  Végül körkörös mozdulatokkal polírozza a köröm
 felületét a filckúppal. Ne hagyja túl sokáig egy helyen 
a filckúpot, mivel a súrlódás során erős a hőképződés.

Körömbőr eltávolítása
Ehhez szükséges: 
a lángmaró. 

A körmök oldalán
 található körömbőr
eltávolításához
 használja a lángmarót. 
Erre különösen a lábkör-
mökön van szükség. 

A körmökön található körömbőrt szokás szerint,
 előzetes beáztatás után lehet visszatolni. 
Ehhez nem ajánlott a lángmarót használni, mivel így
könnyen barázdákat marhat a körmébe.

m
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A lábköröm felületének simára
 csiszolása

Ehhez szükséges: 
a hengeres marófej.

A hengeres marófej
segítségével lecsiszol-
hatja, illetve simára
 csiszolhatja az elfáso-
dott lábköröm felületet.
Helyezze a hengeres
marófejet vízszintesen 
a körömfelületre, és
lassú, körkörös mozdu-
latokkal csiszolja le a
kívánt körömréteget.

m

Bőrkeményedés és bőrkéreg
 eltávolítása

Ne mossa meg lábát közvetlenül a kezelés előtt,
mert a puha bőrön nincs semmilyen hatása 
a fejnek. Ezért mindig teljesen száraz bőrön
 dolgozzon. 

Ehhez szükséges: 
a zafírkúp.

A zafírkúppal történő
kezelés előtt távolítsa 
el az erős és durva
 bőrkeményedést 
(pl. bőr reszelővel). 
Mindig hagyjon meg 
egy keveset a bőrkemé-
nyedésből, hogy bőre
védve legyen. 

m
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Tyúkszem eltávolítása
Ne mossa meg lábát közvetlenül a kezelés előtt,
mert a puha bőrön nincs semmilyen hatása 
a fejnek. Ezért mindig teljesen száraz bőrön
 dolgozzon. 

Ehhez szükséges: 
a zafír marófej.

A zafír marófej segítsé-
gével eltávolíthatja a
tyúkszemet - de legyen
óvatos a művelet során.
Vegye figyelembe, hogy
a tyúkszem bőrrétegé -
nek eltávolítása során
 könnyen mélyebb bőr -
rétegekbe hatolhat, és
akár a csonthártyát is
felsértheti.

m

Tisztítás és fertőtlenítés

Húzza le a használt fejet a készülékről. Tisztítsam

meg a csiszoló részeket egy kicsi, puha kefével és
szükség esetén etanollal, amit gyógyszertárakban
szerezhet be. 

A körömpor eltávolításához minden használat utánm

törölje át a készüléket, különösen a tengelyt száraz
vagy tiszta vízzel enyhén benedvesített kendővel.

Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvösm

helyen, napfénytől védve tárolja.

VESZÉLY – életveszély áramütés
 következtében

A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati
adaptert a csatlakozóaljzatból.
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Műszaki adatok
Típus:                           MPT61
Cikkszám:                     384 939

Hálózati adapter:         bemenet:                                     
100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A 

                                 kimenet:
                                 30 V 250 mA 

Érintésvédelmi 
osztály:                        II 

Teljesítmény:                7,5 watt

Környezeti 
hőmérséklet:                +10 és +40 °C között

Gyártó:                          BEURER GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm (Germany),
www.beurer.com

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

Hulladékkezelés
A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható
anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása
csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környe-
zetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelek -
tív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomago-
lóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhe-
lyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
 kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem
 használatos készülékét a háztartási hulladéktól
 külön választva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel
kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hiva-
taltól kaphat felvilágosítást.
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Típus:                   MPT61
Cikkszám:             384 939

Gyártó:                  BEURER GmbH, Söflinger Str. 218,
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