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לקוח יקר, 
תודה שרכשת את אחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מקפיד על איכות גבוהה, מוצרי גלם שנבחנו לעומק עבור יישומים של 
חום, טיפול ראשוני, לחץ דם/אבחון, משקל, עיסוי ואוויר. אנא קרא בעיון את הנחיות השימוש הבאות ואת המידע שהן כוללות.

בברכה.
צוות Beurer שלך

נכלל במשלוח
1 מכשיר מניקור ופדיקור	 
3 תוספים באיכות גבוהה (מילוי, החלקה, שיוף)	 
 	)LR6 1.5 (אלקליין מסוגV AA 1 סוללה מסוג
הנחיות השימוש הללו	 

1. הערות חשובות
קרא בעיון את הנחיות השימוש הללו לפני השימוש הראשון במכשיר, 

 שמור אותם לשימוש עתידי באופן הנגיש למשתמשים נוספים.

חשוב: 
השימוש במכשיר זה יכול להפיק כמות גדולה של חום על העור שלך.

בדקו כל הזמן את התוצאות במהלך השימוש. זה חשוב במיוחד עבור חולי סכרת כיוון שיש להם סבילות נמוכה יותר לכאב 	 
והם יכולים להיפצע בקלות יתר. תמיד עבוד בזהירות. במקרה של ספק, יש להתייעץ עם רופא.

ניתן להשתמש במכשיר זה רק למטרה שלשמה הוא נוצר ובאופן המפורש בהוראות השימוש. שימוש לא נכון עלול 	 
להיות מסוכן.

המכשיר מתאים לשימוש פרטי ולא למטרות רפואיות או מסחריות. 	 
מסיבות של היגיינה, אביזרי המכשיר יכולים לשמש רק אדם אחד בלבד.	 
היצרן לא אחראי לנזק המתרחש כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר.	 
הרחק את האריזה מילדים כדי להימנע מסכנת חנק.	 
בדקו את המכשיר לעתים קרובות וחפשו סימנים לנזק, בלאי או שברים. אם יש סימנים כאלה או אם נעשה שימוש 	 

לא נכון במכשיר, יש להחזירו ליצרן או למשווק לפני שימוש נוסף.
במקרה של תקלות או בעיות בשימוש, יש לכבות מיד את המכשיר.	 
תיקונים יכולים להתבצע רק על ידי שירות הלקוחות או משווק מורשה.	 
לפני דיווח על בעיה, יש ראשית לבדוק את הסוללות ולהחליפן אם יש צורך בכך.	 
לעולם אין לנסות לתקן לבד את המכשיר.	 

יש להשתמש במכשיר עם האביזרים המסופקים איתו בלבד.	 
אין להשאיר לעולם את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא פועל, במיוחד אם יש ילדים בסביבה.	 
אין להשתמש על בעלי חיים.	 
אין לאפשר למכשיר לבוא במגע עם מים (פרט למקרה שבו מנקים את המכשיר עם בד לח מעט). אסור שייכנסו מים 	 

למכשיר. אין לטבול את המכשיר במים. אין להשתמש במכשיר ליד אמבטיה או מקלחת, בבריכה, מעל כיור מלא במים 
או באזור עם לחות גבוהה במיוחד (למשל, חדר אמבטיה).

יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום.	 
אין להשתמש לעולם במכשיר מתחת לשמיכה או כרית וכד‘.	 
אין להשתמש במכשיר באופן רציף מעל 15 דקות. לאחר פרק זמן זה, יש לתת למכשיר הפסקה למשך 15 דקות לפחות 	 

כדי למנוע מהמנוע להתחמם יתר על המידה.
על הידיים להיות יבשות תמיד בעת שימוש במכשיר.	 
ילדים מעל גיל 8 יכולים להשתמש במכשיר וכן אנשים עם בעיות נפשיות וגופניות, או אנשים ללא ידע או ניסיון, בתנאי 	 

שהם נמצאים תחת פיקוח או עברו הדרכה על שימוש בטוח במכשיר ומודעים לחלוטין לסכנות בשימוש.
אין להשתמש במכשיר על אזורים עם עור רגיש או מגורה.	 
יש לפקח על ילדים הנמצאים בסביבת המכשיר די לוודא שהם לא משחקים איתו.	 
ניקיון ותחזוקה על ידי המשתמש חייבים להתבצע על ידי מבוגרים בלבד.	 
אם העור או העיניים באים במגע עם נוזל הסוללה, יש לשטוף את האזורים הנגועים במים ולפנות לייעוץ רפואי.	 
סכנת חניקה! ילדים קטנים עלולים לבלוע את הסוללות ולהיחנק מהן. יש לאחסן את הסוללות מחוץ להישג ידם של 	 

ילדים קטנים.
יש לבדוק את קצוות הפלוס (+) והמינוס (-) של הסוללה. אם הסוללה דולפת, יש לשים כפפות מגן ולנקות את תא 	 

הסוללות עם בד יבש.
יש להגן על הסוללות מפני חום גבוה.	 
סכנת פיצוץ! לעולם אין לזרוק סוללות לאש. אין להטעין את הסוללות או לחבר אותן למעגל חשמלי.	 
אם לא נעשה שימוש במכשיר למשך תקופת זמן ארוכה יחסית, יש להוציא את הסוללה מתא הסוללות.	 
יש להשתמש בסוללות המתאימות למכשיר בלבד.	 
אין לפרק, לפתוח או למחוץ את הסוללות.	 

2. שימוש ראשוני
כדי להשתמש במכשיר הטיפול החשמלי לציפורניים, יש להכניס קודם כול את סוללת ה-AA המסופקת 

עם המכשיר. כדי להכניס את הסוללה, עקבו אחר השלבים הבאים:
פתח את תא הסוללה על מכשיר המניקור/פדיקור.. 1
הכניס את סוללות ה- 1.5V AA(אלקליין מסוג LR6). ודאו כי הסוללה מוכנסת בכיוון הנכון, כמסומן. . 2

אין להשתמש בסוללה ניתנת להטענה.
הרכב חזרה את מכסה הסוללה. ודאו שהסימנים החרוטים ליד התא תואמים.. 3

3. שימוש
3.1 כללי

מכשיר זה מיועד אך ורק לטיפול בציפורני כפות הרגליים (פדיקור) או ציפורני כפות הידיים (מניקור).	 
הסירו את החלק העליון של מכשיר המניקור/פדיקור.. 1
בזהירות הכניסו את תוסף המילוי (מסומן מס' 1) בחלק העליון של מכשיר המניקור/פדיקור עד . 2

שאתם מרגישים שהוא יושב היטב. 
הפעילו את מכשיר המניקור/פדיקור על ידי דחיפת המתג לעבר התוסף. בעדינות שייפו את . 3

קצה הציפורן.

עברית



חברו את תוסף ההחלקה (מסומן מס' 2) ובעדינות החליקו את משטח הציפורן למשך . 4
15 שניות כל פעם.

חברו את תוסף השיוף (מסומן מס' 3) ושייפו את משטח הציפורן תוך הפעלת לחץ קל . 5
בלבד.

4. ניקיון/תחזוקה
יש לנקות את המכשיר עם בד מעט לח. אם המכשיר מאוד מלוכלך, ניתן להרטיב מעט 	 

את הבד עם חומר ניקיון לא חזק.
אין להפיל את המכשיר.	 
יש לוודא שמים לא נכנסים למכשיר. אם זה יקרה, יש להשתמש שוב במכשיר רק לאחר שהוא יתייבש לחלוטין.	 
אין להשתמש בחומרי ניקיון כימיים או חומרים שורפים.	 
לעולם אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים.	 

5. החלפת הסוללות
אם הסוללה במכשיר ריקה, יש להחליפה.

כדי להחליף את הסוללה, יש לעקוב אחר ההוראות בפרק 'השימוש הראשוני'.

6. חלקי חילוף ובלאי
מס‘ פריט ו/או מס‘ הזמנהחלק חילוף

571.09חלקי חילוף לתוספים

זמינים באופן מסחרי או ממקום השירות הקרוב אליכם (בהתאם לרשימת מקומות שירות).

7. השלכת המכשיר לאשפה 
 יש להשליך את המכשיר בהתאם להנחיות האיחוד האירופי (הנחיות להשלכת ציוד חשמלי).

אם עולות שאלות, ניתן ליצור קשר עם הרשות המקומית האחראית להשלכת אשפה.
 את הסוללות הריקות יש להעביר לתיבות מחזור המיועדות לכך או למשווקי סוללות.

 יש להשליך את הסוללות באופן חוקי בלבד.
הערה: הקיצורים הבאים מסומנים על סוללות המכילות חומרים מסוכנים:

Pb – סוללה המכילה עופרת
Cd – סוללה המכילה קדמיום
Hg – סוללה המכילה כספית
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