
 

 

MANIKÜÜRI- JA PEDIKÜÜRISEADE 

MP810 (85140) 

 KASUTUSJUHEND 
SEADME OSAD 

1 Lisatarviku ühenduskoht 

2 Sisse-väljalülitusnupp 

3 Kiviviil, peen 

4 Viltkoonus 

5 Kiviviil, silindrikujuline 

6 Safiirlihvija, koonus 

7 Kivist lihvija, koonus 

 

 

 

 

 

 

 

OHUTUS 

 Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage 

juhend edaspidiseks. Kui seade vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 Töötavat seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

 Töötavat seadet ei tohi jätta järelvalveta.  

 Kasutage seadet vaid juhendis osutatud otstarbel ja juhiste kohaselt.  

 Seadme garantii tühistub, kui seadet kasutatakse mitte-ettenähtud otstarbel.  

 Seade pole mitte mingil juhul ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.  

 Ärge kasutage seadmega koos mingit lisaosa, mida tootja ei ole soovitanud.  

 Vältige seadme kokkupuudet teravate esemetega.  

 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise tõttu ei 

suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lastele tuleb õpetada, et seadmega mängida ei tohi. Lapsed ei tohi omapead teostada seadme 

puhastamist.  

 Mistahes vea leidmisel ei tohi seadet omal käel parandada. See tühistab garantii ja võib põhjustada 

tõsiseid ohuolukordi.  

 Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

 Ärge laske seadmel liiga pikaajalise kasutamise tulemusel üle kuumeneda.  

 Seadme jätkuv kasutamine ei tohiks ületada 15 minutit korraga. Seejärel tuleb seade vähemalt pooleks 

tunniks välja lülitada ja lasta jahtuda. 

 Pöörduge enne seadme kasutamist perearsti poole, kui teil on suhkurtõbi või muid haigusi. 

 Rasedad peaks arvesse võtma oma seisundit ja enne seadme kasutuselevõttu konsulteerima arstiga.  

 Seadet ei või kasutada mistahes kehaosadel, kus esineb paistetust, põletust, põletikke, kooruvat 

nahka, haavu või muud tundlikku kudet.  

 Seadme kasutamine peab olema tajutav meeldivana. Lõpetage seadme kasutamine koheselt ja 

pöörduge arsti poole, kui tunnete seadme kasutamisel valu või tajute seadme kasutamisel muud 

ebamugavustunnet.  

 Patareisid ei tohi koost lahti võtta. Tühjad patareid eemaldada kohe - patarei lekkimise oht. 



 

 

 Patareide lekke korral kindlustage, et patareivedelik ei satuks kokkupuutesse kellegi naha, silmade ega 

limaskestadega. Juhul kui selline kontakt tekib, loputage kokkupuutunud koht rohke veega ja 

pöörduge arsti poole.  

 Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kiiresti arstiabi. 

 Patareide sisestamisel järgige patareide poolsust.  

 Hoidke patareiõõnsuse kaas hoolikalt suletuna. Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks 

patareid välja võtta.  

 Hoidke patareisid laste kätte sattumast.  

 Ärge laadige tavalisi patareisid, ärge lühistage patareide klemme. Plahvatusoht!  

 Patareisid ei või põletada. Plahvatusoht!  

 Hoidke patareisid originaalpakendis, vältimaks nende kokkupuudet metallesemetega. 

 

KOMPLEKTI KUULUB 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate kahjustusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse, ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge seadme edasimüüja poole. 

Toote komplekti kuuluvad järgnevad osad: 

1 MEDISANA maniküüri-/pediküüriseade MP 810 

5 tarvikut (vt tarvikute kasutamist puudutavat osa edaspidi) 

1 säilituskott 

1 kasutusjuhend 

 

KASUTUSOTSTARVE 

Medisana maniküüri- pediküürikomplekt on kergesti kasutatav seade, mis on abiks täiusliku 

viimistluse andmisel kätele, jalgadele ja küüntele. Väga suureks abiks on seade sissekasvanud küünte, 

küünepaksendite ja väga kõvade küünte ning sarvnaha ja konnasilmade töötlemisel. Seadmega saab 

ka teha käte kosmeetilist hooldust, nii oma küüntel kui kunstküüntel. Safiirist lihvpeade kestvus on 

väga pikk ja need ei kulu tegelikult kunagi ära. Enne maniküüri tegemist ärge pehmendage käte/ 

jalgade nahka. 

 

KASUTAMINE 

Lülitage seade sisse, vajutades liuglülitit 2 seadme ülemise otsa suunas. Seadme väljalülitamiseks 

vajutage lülitit 2 seadme alumise osa suunas. 

 

TARVIKUTE VAHETAMINE 

Lülitage seade välja. Tarvikute vahetamiseks tõmmake seadme küljest ära mittevajalik tarvik. 

Kinnitage soovitud tarvik seadme ühenduspessa. 

 

Kiviviil, peen, nr. 3: täpseks viilimiseks nurkades ja servades. 

Viltkoonus nr. 4: küüneäärte silumiseks ja küünepinna poleerimiseks. 

Kiviviil, silindriline, nr. 5: kõvenenud küünepinna mahalihvimiseks. 

Safiirlihvija, koonusekujuline, nr. 6: kõva naha või paksendite eemaldamiseks. 

Kivist lihvija, koonusekujuline, nr. 7: kõva naha või paksendite täpseks eemaldamiseks. 

 

Pärast töötlemist aitab nahka pehmena hoida kreemitamine. 

 



 

 

PATAREIDE VAHETUS 

1. Keerake katet kuni kuulete klõpsuvat heli, tõmmake katet allapoole. 

2. Vajadusel eemaldage vanad patareid ja sisestage uued 2 x 1,5 V, tüüp AAA. 

Järgige patareiõõnsuse märgistust patareiõõnsuse sisemuses. 

3. Paigutage kate tagasi seadme külge. Keerake kate kindlalt kinni tagasi. Vt. 

juuresolevat joonist. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Puhastage seadet pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebilahuses. 

Kunagi ei tohi seadet vette kasta ega voolava veega pesta, vesi ei tohi sattuda 

seadme sisemusse. Kasutage seadet uuesti alles siis, kui seadme pind on kuiv. 

Hügieenipõhjustel tuleb kõik otsikud pärast kasutamist harjaga puhastada. Soovitatav on 

lihvimispinnad ka desinfitseerida apteegi käsimüügis saadaolevate desinfektantide või 90 % 

alkoholiga, et vältida nakkuste edasikandumist. Lisaosade teljed ei tohi saada rasvaseks. Laske 

otsikutel täielikult kuivada enne, kui neid uuesti kasutate. 

Hoidke seadet kuivas kohas toatemperatuuril. 

 

KESKKONNAKAITSE  

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Pöörduge käitlemisalase 

teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

Vanad akud ja patareid tuleb panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse, mis asuvad igas 

kaupluses, kus patareisid müüakse. 

 

TEHNILINE TEAVE 

MEDISANA maniküüri-/pediküüriseade MP 810 

Toide patareiga: 1 x 1,5 V, tüüp AA 

Pöörlemiskiirus u. 8500 pööret minutis 

Mõõtmed umbes: 16,4 x 3 x 3.1 cm 

Kaal u. 78 g   

Tooteartikkel: 85140 

EAN number 4015588851407 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 


