5+
Спа комплект за маникюр
Инструкции за ползване
1.

ИНСТАЛИРАНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИ
Отвийте болта от капачето на отделението за батерии, като използвате
отвертка. Поставете 3 батерии тип АА, като внимавате да спазвате
поляритета (+/-). Поставете обратно капачето на отделението за
батерии и завийте болта. Включете Бутон за вкл./изкл. Работи с 3
батерии тип АА. Не са включени в комплекта.
Работи с 3 батерии тип АА. Не са включени в комплекта

ON

OFF

AA X 3

Използвайте алкални батерии.
Презареждащи се батерии да се зареждат само от възрастни
лица.
Премахвайте презареждащите се батерии от играчката преди
да ги заредите.
Не зареждайте обикновени батерии.
Не смесвайте различни батерии. Използвайте само един вид
батерии.
Батериите трябва да се сменят от възрастни лица.
Спазвайте поляритета на батериите.
Премахвайте изтощени батерии от играчката.
Не предизвиквайте късо съединение.
Премахвайте батериите, ако не използвате играчката.
Не изхвърляйте батериите в огън!

ON

OFF

SWITCH: ON/OFF

2.

СМЯНА НА ЧЕТКАТА
Натиснете бутоните, които са отстрани на рамото на машинката и
извадете четката. Пъхнете нова четка, докато не чуете звук „клик“.
Мръсните четки поствяйте в купа с хладка вода и след това
забършете със затоплена суха кърпа.
Внимание: Уверере се, че косъмчетата на четката са прави, преди да
сложите четката.

3.

НАСТРОЙКА

4.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГ ВИД ЛАК
Можете да използвате Вашия лак, когато свърши лака от
комплекта, но шишенцето трябва да бъде по-голямо от 18мм и
по-малко от 30мм в диаметър и между 42мм и 51мм високо.
Ако шишенцето не е кръгло, и пълно до средата може да не
можете да го използвате с машинката.

42-51mm

18-30mm

5.

3.1.Включете бутона на позиция Setup.
3.2.Свалете надолу държача за шишенцето с лак като завивате на ляво.
3.3. Премахнете капачката на едно шишенце с лак и поставете шишето в държача,
като го центрирате. Оставете капачето на лист хартия на масата, за да не изцапате.
Държачът ще се регулира сам, за да захване шишенцето.(Това дава възможност да
ползвате и Ваше шише с лак)
3.4.Натиснете бутон PINK за да преместите рамото до позиция, в която ще се потопи
четката.
3.5.Уверете се, че шишенцето е поставено правилно и повдигнете държача като
завието на дясно, докато четката не се потопи в шишенцето.
3.6.Включете на позиция PLAY.
3.7.Машинката е готова за използване.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
Ако рамото на машинката се заклещи в шишенцето, можете да го
освободите като използвате бутона, намиращ се отстрани на
машинката.
5.1.Натиснете бутона за да освободите рамото ръчно и повдигнете,
колкото може, след което пуснете бутона.
5.2.Изключете машинката и после включете, след което повторете
процедурата по настройване, като сте свалили надолу държача за
шишенцето.
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ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОЯ СПА КОМПЛЕКТ ЗА МАНИКЮР:
1.Пригответе следните неща:
Настройте машинката
Отворете лака
Брокат
Камъчета
Резервни четки
Суха кърпа
2.Измийте ръцете си, особено ноктите с топла вода със сапун и подсушете.
3.Поставете комплекта на подходяща височина , за да е лесно да го използвате.
Ако седнете на стол и използвате маса, ще бъде най-удобно.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПА КОМПЛЕКТА ЗА МАНИКЮР
1.Уверете се, че машинката е настроена правилно, включена е на позиция PLAY и е включена.
2.Започнете с първия пръст на ръката, с която пишете. Поставете го на мястото за лакиране.
3.Натиснете розовия бутон PINK, за да се потопи четката в шишенцето с лак. Внимание: Бутоните на
рамото на машинката правят същото – потапят четката и лакират, но се ползват за помощ за другата
ръка.
4.Натиснете лилавия бутон PAINT, за да започне лакирането. Четката ще се наведе и ще изчака над
нокътя Ви.
5.Поставете пръстта си, да бъде точно под четката. Това изисква малко практика. Продължете, докато
не се лакира целия нокът.
6.Натиснете лилавия бутон отново, за да лакирате нокътя.Повторяйте това, докато има нужда отново
да се потопи четката в лака.
7.Натиснете розовия бутон, когато имате нужда от още лак или искате да започнете да лакирате
следващия нокът.
8.Ако попадне лак на кожата, лесно може да се избърше със суха кърпа или да се махне с нокът.

Потапяне
(розово)
Лак (лилаво)

ПОСТАВЯНЕ НА ДЕКОРАЦИЯ
БРОКАТ
Тук може да стане малко размазано. Винаги правете това върху чиста маса или лист хартия, за да може, ако падне брокат, лесно да се сложи обратно в
тубичката. Можете да декорирате с брокат като лакирате част от нокътя си с лак. Пръснете малко брокат от тубичата внимателно, докато лака не е
изсъхнал още.
КАМЪЧЕТА
Камъчетата могат да се поставят по същия начин. Сложете петънце лак на нокътя, като ползвате върха на четката от шишенцето, и след това поставете
камъче, преди да е изсъхнал лака. За по-здраво залепяне е нужно да се използва лепило за нокти (не е включено в комплекта).
ПРЕМАХВАНЕ НА ЛАКА
Лаковете от комплекта са на водна основа. Може лесно да се премахне като се обели или се махне с нокът. Можете да го премахнете и ако потопите
ноктите си за 2 минути в хладка вода и изтъркате с кърпа.
ГРИЖА
Четките трябва да се поддържат чисти и сухи, за да се предотврати засъхване. Засъхналите четки трябва да се накисват в хладка вода, но може и да не се
оправят. Шишенцата с лак трябва да се съхраняват затворени, ако се оставят отворени ще изсъхнат.

Съдържание:
Машинка за лакиране
20 камъчета за декорация
1 тубичка с брокат
1 розов лак
1 лилав лак
3 четки
инструкция за използване

Лак за нокти: Да се поставя само на ноктите! Не поставяйте върху кожата.
Да не се поглъща. Почиствайте изцапаната кожа и дрехи.
Брокат: Избягвайте контакт с очите. В случай на констакт с очите
да се изплакне обилно с вода.

Внимание! Опасност от задушаване!

Manufactured by:

Art No: 05334-050815-V1A

Продукт: СПА Комплект за маникюр
Код: 05776
Възраст: 5 +

Не е подходящо за деца под 36 месеца. Съдържа дребни части,
опасност от поглъщане!
Моля, премахнете всички опаковки преди да дадете на детето.
Моля да не се купува за деца по-малки от препоръчителната
възраст.
Не изхвърляйте този продукт заедно с доамкинските отпадъци.
Изхвърляйтъе на оказаните за това места.
Спецификациите на продукта, цветовете и съдържанието може
да се различават от тези на илюстрациите.
Важно: Моля, запазете опаковката и инструкциите за бъдещи
справки. Съдържа важна информация.

