
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA        

 

ATSARGIAI! Prieš pirmą kartą panaudodami , atidžiai perskaitykite šią naudojimo 

instrukciją. Prieš naudojimą perskaitykite visus perspėjimus ir saugumo nurodymus ir naudojimo 

metu jų laikykitės. 

Šį prietaisą gali naudoti vyresni kaip 8 metų vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių ar psichinių 

gebėjimų arba pakankamai patirties ir žinių neturintys asmenys, jeigu jie yra prižiūrimi arba 

gavo aiškius nurodymus, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimus pavojus. 

Naudokite  tik su tinkamais šiame vadove aprašytais priedais. Nekeiskite produkto, 

neatidarykite užsandarintų prietaiso dalių, nes kitaip prarasite garantiją ir negalėsite pretenduoti į 

prietaiso pakeitimą ar kompensaciją. 

Šis prietaisas nėra žaislas vaikams. Neprižiūrimiems vaikams negalima valyti ir aptarnauti 

prietaiso. 

 

Kas yra ? 

Silk‘n  yra patogus elektrinis nagų poliravimo prietaisas, kurio dėka jūsų nagai 2 

savaitėms bus greitai ir paprastai padengti nuostabiu blizgesiu. 

 

prietaiso aprašymas 
1. Apsauginis gaubtukas 

2. Apsauga nuo dulkių 

3. Du MicroSmooth voleliai 

A. Lyginimo (pilkas) 

B. Poliravimo (baltas) 

4. Jungtuko užraktas 

5. Įjungimo/išjungimo jungtukas 

6. Baterijų stalčiaus atrakinimo įtaisas 

 

 
 

Pakuotės turinys 

 Prietaisas 

 2 MicroSmooth voleliai 

 2 LR6 (AA) (šarminės) baterijos 

  



naudojimo paskirtis 

Silk‘n  yra parduodamas prietaisas rankų ir kojų nagų viršutinės pusės poliravimui ir 

lyginimui. 

 

saugumo nurodymai 

 NĖRA atsparus vandeniui. Prietaisas negali kontaktuoti su vandeniu ar kitais 

skysčiais, nes jie jį pažeis. 

 

ATSARGIAI! Prietaiso negalima jokia puse laikyti priglaudus prie nago – atsiradęs karštis gali 

nudeginti odą po nagu. 

 

ATSARGIAI! Prietaisą galima naudoti tik rankų ir kojų nagams ir negalima naudoti jokiai kitai 

kūno daliai, nes jis gali jas pažeisti. 

 

Nenaudokite , jeigu sergate diabetu arba turite kraujotakos problemų. 

Jeigu turite odos ar kitų sveikatos problemų, pasiklauskite gydytojo, ar galite naudoti prietaisą. 

Nenaudokite ant ar netoli pažeidimų ar atvirų žaizdų. 

Jeigu turite sveikatos problemų, nešiojate širdies stimuliatorių ar kenčiate nuo perdėto jautrumo, 

prieš naudodami , pasitarkite su gydytoju. 

ATSARGIAI!Naudodami , laikykite jį toliau nuo kūno ir galvos plaukų ir laisvų 

medžiagų, pvz., raiščių, elektros laidų ar drabužių. Jie gali įstrigti prietaise ir sužeisti jus arba 

sugadinti prietaisą. 

 

ATSARGIAI! Pažeisti arba susidėvėję  voleliai gali sužeisti odą. 

 

Nenaudokite : 

 Su papildomais prietaisais ar priedų dalimis, kurių nerekomenduoja Silk‘n 

 Jeigu pažeistas baterijų skyrius 

 Jeigu įjungdami prietaisą pamatote ar užuodžiate dūmus 

 Jeigu prietaisas blogai veikia arba atrodo pažeistas 

 Jeigu ant išorinio korpuso matosi įbrėžimų arba jis atsiskiria 

 Jeigu pavaros velenas susilankstęs arba sugadintas 

 Jeigu baterijų skyrius pilnai neužsidaro 

 

Pradžia 

Produkto sudėjimas (1-4 pav.) 

 
 

Išpakuokite Silk‘n  ir likusias dalis iš dėžutės. Atidarykite baterijų skyrių, nurodyta 

kryptimi stumdami stalčių, kad atsidarytų dangtelis prietaiso apatinėje pusėje. Laikykite prietaisą 

stačiai, kad nei viena dalis neiškristų. Įdėkite baterijas į baterijų skyrių taip, kaip parodyta. 

 

ATSARGIAI! Jeigu neteisingai įdėsite baterijas, galimas sprogimo pavojus,. Keiskite baterijas 

tik to paties tipo baterijomis, atsižvelgdami į ant prietaiso nurodytą įtampą. 

 

Vėl uždėkite baterijų skyriaus dangtelį ir stipriai paspauskite, kad jis užsifiksuotų. Uždėkite 

MicroSmooth lyginimo volelius ant pavaros veleno, stumdami iš viršaus. 

 

Pastaba: Mes rekomenduojame pradėti darbą nuo lyginančio (pilko) MicroSmooth volelio. 



 

Pirmasis naudojimas (5-7 pav.) 

 
 

Prieš darbą nuvalykite nagus. Įjunkite prietaisą, stumdami elektros jungtuką į viršų. 

MicroSmooth volelis pradės suktis. Perveskite MicroSmooth voleliu per kiekvieno nago 

paviršių, kad pašalintumėte visus nelygumus. 

Išlyginę visus norimus nagų paviršius, išjunkite prietaisą ir pakeiskite lyginantį MicroSmooth 

volelį į poliruojantį. 

 MicroSmooth voleliuose yra dužių dalių, dirbkite atsargiai. Ypač atsargiai elkitės 

keisdami  MicroSmooth volelius. 

Higienos sumetimais nesidalinkite  MicroSmooth voleliais su kitais žmonėmis. 

Perveskite (baltu) poliravimo voleliu per visus nagų paviršius, kad juos nupoliruotumėte. 

 

ATSARGIAI! Nespauskite. Paprasčiausiai 1-2 sekundes leiskite prietaisui slysti kiekvienu nagu. 

 

Naudojimo programa 
Tam, kad nago paviršius visada išliktų lygus, rekomenduojame apdoroti nago paviršių su 

MicroSmooth voleliais kas dvi savaites. Pernelyg dažnai naudoti MicroSmooth volelių negalima, 

kad nagai neprarastų storio ir tvirtumo. 

 

priežiūra 
Po kiekvieno naudojimo nuimkite MicroSmooth volelį nuo pavaros veleno ir popierine servetėle 

nuvalykite darbo metu susikaupusias dulkes nuo dulkių apsaugos vidinės pusės. MicroSmooth 

volelius galima valyti tokiu pat būdu. MircoSmooth voleliai negali kontaktuoti su vandeniu. 

 

Valymas 
Prieš valydami prietaisą, išimkite baterijas.  

Nuvalykite prietaiso išorinę pusę su lengvai sudrėkintu skudurėliu ar popierine servetėle. Iš karto 

po valymo pašalinkite ant prietaiso likusią drėgmę su sausu skudurėliu ar popierine servetėle. 

Palaikykite prietaisą per naktį, kad išdžiūtų, ir tik po to vėl įdėkite baterijas. NEVALYKITE 

vidinės prietaiso pusės su skysčiu; taip sukelsite neatitaisomus pažeidimus. 

 

 

Volelių pakeitimas (8-11 pav.) 

 
 

Po 3 visų rankų ir kojų nagų apdorojimo procedūrų pakeiskite  MicroSmooth 

volelius, nes išorinėje dalyje atsiras susidėvėjimo požymių, pvz., įbrėžimų ar formos 

pasikeitimų. Norėdami gauti optimalius rezultatus, pakeiskite abu MicroSmooth volelius tuo pat 

metu. 

 



Keičiami voleliai yra parduodami ten, kur jūs įsigijote prietaisą, arba svetainėje www.hairfree.lt. 

Senus MicroSmooth volelius galima išmesti su buitinėmis atliekomis.  MicroSmooth 

voleliuose yra trapių dalių, dirbkite atsargiai. Ypač atsargiai elkitės keisdami  

MicroSmooth volelius. 

 

Norėdami pakeisti  MicroSmooth volelius, paprasčiausiai patraukite juos aukštyn nuo 

pavaros veleno. Stebėkite, kad MicroSmooth voleliai nesusispaustų. Uždėkite naują 

MicroSmooth volelį ant pavaros veleno ir spauskite į apačią ant prietaiso. Įdėję naują 

MicroSmooth volelį, patikrinkite, ar jo padėtis taisyklinga, kai purtote prietaisą. MicroSmooth 

volelis turi nejudėdamas išlikti ant pavaros veleno, nė viena dalis negali klibėti ar atsileisti. 

 

Trikčių šalinimas 

neįsijungia 
Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos, įdėkite naujas baterijas. Jeigu tai nepadeda, susisiekite 

su Silk‘n klientų aptarnavimo skyriumi. 

 

per lėtai dirba 
Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos. Baterijų kryptis parodyta viduje, baterijų skyriuje. 

Patikrinkite, ar pakankama baterijų įtampa, arba įdėkite naujas baterijas. Nebandykite atidaryti ar 

taisyti . Tik Silk‘n įgaliotas personalas yra pakankamai kvalifikuotas, kad teisingai 

suremontuotų Silk‘n prietaisus. Atidarydami prietaisą, jūs jį pažeisite ir prarasite garantiją. 

Susisiekite su Silk‘n klientų aptarnavimo skyriumi, jeigu jūsų prietaisas sugedo ar yra pažeistas 

ir turi būti sutaisytas. 

 

Pažeistas  MicroSmooth volelis 
Pakeiskite volelį, kad nesužeistumėte odos. 

 

 

Garantijos nuostatai 
Pagal Europos nuostatus ir įstatymus šiam produktui suteikiama 2 metų garantija. Garantija 

suteikiama šio produkto techniniams trūkumams ir tik dėl gamintojo klaidų. Jeigu pažeidimai 

atsirastų į jį patekus vandeniui, garantija negalios. Norėdami pasinaudoti garantija, kreipkitės į 

klientų aptarnavimo skyrių. Galbūt ten jums padės išspręsti problemą ir nereikės gabenti 

produkto pas pardavėją ar į mūsų aptarnavimo įstaigą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius visada 

noriai pasiruošęs padėti. 

 

Šalinimas 
Priduokite pakuotę perdirbimo įstaigai, kuri priima tokią medžiagą. 

 

Šiuo simboliu pažymėtų produktų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Įstatymas jus 

įpareigoja visus prietaisus išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. 

 
 

Baterijų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Įstatymas jus įpareigoja visas baterijas 

priduoti vietinės žinybos surinkimo įstaigai arba grąžinti baterijų pardavėjui. 

Informaciją apie nemokamą senų prietaisų utilizavimą rasite savo vietinėse žinybose.  

 

http://www.hairfree.lt/


 

Specifikacijos 
Modelis: AP-8W 

Technologija: dideliu greičiu besisukantis poliravimo prietaisas 

Srovės tiekimas: 2 x LR6 (AA) (šarminės) baterijos 

Galia: 3 V nuolatinė srovė – 3.4 W 

Etiketė:  

Gamintojas:  

 
Autorinės teisės 2014 © priklauso InnoEssentials International. Visos teisės saugomos. Spausdinimo data: 2014 metų lapkritis. 

 

InnoEssentials International pasilieka teisę keisti savo produktus ar specifikacijas, kad pagerintų galingumą, patikimumą ar 

naudojimo būdą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Garantinį aptarnavimą atlieka Silk‘n atstovas Baltijos šalyse 

UAB Margin, Slucko g. 3, Vilnius, (8 5) 207 48 18 

www.hairfree.lt 

http://www.hairfree.lt/

