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A Seadme kasutamine
 Seadmega saab töötada ainult siis, kui ta on ühendatud
elektrivõrku. Selleks ühenda vooluadapter enne seadmega
tööle asumist elektrivõrgu pistikuga.
 Asetage sobilik otsik puuripesasse.
 Seade on nüüd töövalmis.
 Lülitage seade sisse, keerake selleks kiiruse reguleerimise nuppu ning sama nupu abil valige enda jaoks sobilik
kiirus

B Nõuandeid hoolduseks

 Naha, jala ja küüntehooldus ei ole oluline mitte ainult
siis, kui selleks on meditsiiline näidustus, vaid on ka tähtis
kosmeetiline protseduur.
 Alustage varbaküünte lõikamise ja kujundamisega.
Varbaküüsi tuleb viilida sirgelt, nii saab vältida küünte
nahasse kasvamist. Mikrotäpne viilimine safiirist
ketaslihviga kaitseb sissekasvanud küünte eest.
 Tülikad nahapaksendid tekivad alati jalalaba sellistes
piirkondades, mis jäävad kõige suurema surve alla.
Nendeks piirkondadeks on enamasti kand, varbanukid ja
suure varba külg. Paksenenud nahka töödelge safiirist
koonuslihviga või veelgi parem kui teha seda spetsiaalse
kõva naha eemaldamise lihviga. Korrake seda protseduuri
regulaarselt. Mitte mingil juhul ei tohi paksu naha
eemaldamisel kasutada radikaalseid meetmeid.
 Sissekasvanuid varbaküüsi – kui vaja – saab eemaldada
õrnalt kasutades selleks väikest freesi. Pakse puidustunud
küüsi saab õhendada kui neid pealt poolt lihvida ning
külgedelt viilida. See protseduur on absoluutselt valutu
ning ohutu. Rabedaid küünepiirkondi saab puhastada
safiirfreesiga.
 Konnasilmad on kalluse tekkimise protsessi üheks
valusaks tulemuseks.
Nad on selline kalluse tüüp
(paksenenud nahk), mille puhul välimine kiht on
kõvanenud, seesmine aga jäänud pehmeks. Eemalda väline
kõva kiht safiirist koonuse kujulise lihviga ja siis töötle
edasi väikese terasfreesiga. Selline töötlus kõrvaldab
surve. Sügavale vajunud konnasilmi ei tohi ise eemaldada,
vaid selleks tuleb pöörduda arsti juurde.
 Kui nahka, jalgu ja küüsi hooldada süstemaatiliselt
kasutades selleks Promedi seadmeid ja otsikuid, siis
regulaarne hooldus muutub positiivseks kogemuseks.
Lihvivaid otsikuid on saadaval erineva kuju ja tugevusega
ning neid on võimalik tellida. Pöörduge OÜ Salong
Mereneid poole (601 5952).

Lihvimisotsikute kasutamine
Lihv, ketas / safiir (kood 190011):
Abil saab küüsi lühendada ja kujundada kuni küünte
äärteni välja. Tulemuseks on täiuslikult hooldadud küüned,
mis ei rebene, murdu ega poolitu.
Lihv, koonus / safiir (kood 190021):
Abil saab töödelda kallust ja konnasilmi jalgadel ja kätel
ning on samuti sobilik väga puidustunud küünte
lihvimiseks. Aitab anda kooldus küüntele tagasi õige kuju
ja kõrvaldab valusa surve.

Lihv kõva naha eemaldamiseks / safiir (kood 190061):
Eriti sobilik tugeva paksu kalluse eemaldamiseks kannal ja
varbanukkidel, piirkondades, kus esineb eriti tugevat
kallust.
Poleer, koonus / vilt (kood 190041):
Kasutada küünehoolduses lõpliku viimistluse andmiseks.
Annab sõrme- ja varbaküüntele loomuliku läike.
Täiuslikult siledad küüned ja küüneservad annavad
hooldusele ideaalse lõppviimistluse.
Safiirfrees / teravaotsaline (kood 198030):
Aitab kõrvaldada raskesti töödeldavaid nurki ja ääri, kuhu
jämedate lihvidega ligi ei pääse. (Olge ettevaatlikud kui
kasutate teravaotsalist freesi!)
Safiirfrees / ümaraotsaline (kood 198031):
Kasutada sissekasvanud küünte lahti lihvimiseks. Alusta
lahtilõikamist külgedelt ja vabasta küüned aeglaselt.
Ümaraotsalist safiirfreesi ei tohi kasutada küünenahandi
eemaldamiseks, kuna on olemas oht, et võite vigastada
küünemaatriksi soonekesi.
Safiirfrees / pikk (kood 198034):
Lihvib sissekasvanud küüned aeglaselt lahti. Samuti on
selle otsikuga kergesti võimalik eemaldada küünte alt
küüneseene poore.
Teemantfrees / koonus, väike (kood 198540):
Kivilihv / silinder (kood 198530):
Aitab kõrvaldada raskesti töödeldavaid nurki ja ääri, kuhu
jämedate lihvidega ligi ei pääse. (Olge ettevaatlikud kui
kasutate teravaotsalist freesi!)
Teemantfrees / silinder (kood 198541):
Kivilihv / silinder (kood 198530):
Paksude puidustunud küünte lihvimiseks. Saab anda
puidustunud küüntele hea kuju, näevad paremad välja ja
surve küüntele on kõrvaldatud.
Teemantfrees / jalgpall (kood 198542):
Teemantfrees / jalgpall, väike (kood 198543):
Seenhaigusesse
nakatunud
küünte
lihvimiseks;
seenepoorid on kergesti kõrvaldatavad. Peale seenepooride
eemaldamist tuleb parema tulemuse saavutamiseks küüsi
töödelda apteegi lahusega. See otsik on sobilik ka
konnasilmade kõvade äärte lihvimiseks, nii vähendate
survet varvastel. Lihvida võib ainult surve piirkondi!
Spindel-lihv / teras (kood 198560):
Omaküünte ja naturaalsete küünte ettevalmistamiseks, nii
geeli kui ka akrüültehnika puhul.
Lihviv võru / peeneteraline (kood 198561)
Lihviv võru / keskmise karedusega (kood 198562)
Küüne tihendaja (kood 198110):
Küüneäärte tihendamiseks ja küüneplaadi silendamiseks.
Silikoonpoleerid:
Silikoon poleer / peeneteraline (kood 198130)
Silikoon poleer / keskmine karedus (kood 19813)
Silikoon poleer / jämedateraline (kood 198132)
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Kolm erineva tugevusega poleeri, mis on sobilikud
kunstküünte töötluseks, olgu nad siis geeli, akrüüli või
mõnes muus tehnikas.
Poleerimishari / väike (kood 190085):
Küüsi tugevdava või siis seenevastase
sissepoleerimiseks.

kreemi

Pehmed poleerid:
Pehme poleer / tekstiil (kood 198572)
Pehme poleer / tekstiil (kood 198571)
Pehme poleer / nahk (kood 198570)
Erinevatest materjalidest ja kihtidest koosnevad poleerid
on mõeldud naturaalsete küünte ja kunstküünte läikima
löömiseks.
Küünenaha lükkaja (kood 190071):
Tundlikku küünenahka ei tohi lõigata või lihvida, vaid
tuleb küünenaha lükkajaga esmalt kergelt vabastada ning
seejärel tagasi lükata.
Tähtis teada: Mitte kasutada kõrgete pöörete juures.

D Hooldus ja puhastus
Üldine ohutus
Selleks, et mitte kahjustada seadme ohutust, vastupidavust
ja suutlikust tuleb kõiki seadmele teostatavaid laiendusi,
ümberseadistamisi, modifikatsioone või parandusi lasta
teostada ainult Promedi poolt volitatud isikutel.
Seadme puhastus
Seadet puhastada ainult pehme, niiske lapiga.
Puhastusainena kasutada natukene nõudepesu vedelikku.
Kui vajate detailsemat informatsiooni, siis pöörduge
Promedi müügijärgse hoolduse osakonna poole.
Safiirotsikute puhastamine
Tolmu- ja nahajäägid võib eemaldada otsikutelt
hambaharjaga. Nakkuse leviku piiramiseks soovitame
otsikuid desinfitseerida kas tavalise desinfektseeriva
pihustiga või 90% puhta alkoholiga (saadaval apteegist).

E Klienditeenindus / Tehnilised andmed
Parandusi monitorile võib teostada ainult tootja või tootja
poolt volitatud hoolduskeskus. Tehnilised andmed leiate
spetsiifilise seadme kirjelduse juurest.

F Ohutusnõuded
Üldine
Seade on kaitstud kiirguse eest vastavalt EÜ direktiivile
87/308/EEC.
Seade töötab voolul 230V / 50H ja ühendatud vooluvõrku
läbi transformaatori.
Ettevaatusabinõud
Elektrivoolust surmasaamisega seotud õnnetuste riski
vähendamiseks:
Seadet mitte kasutada kui olete vannis või pesete ennast.
Mitte kunagi asetada seadet või laadijat kohale, kust ta
võib kukkuda või teda saab tõmmata vanni, kraanikaussi
või tualetti.

Ärge püüdke kunagi vette kukkunud seadet veest välja
tõmmata. Tõmmake pistik pistikupesast koheselt välja.
Mitte kunagi ei tohi seadet vee alla või mõnesse muusse
vedelikku panna.
Elektrivoolust surmasaamise, põletustega ja tulekahjudega
seotud õnnetuste riski vähendamiseks:
Ärge töötage seadmega kui seadme juhe või pistik on
kahjustatud, seade ei tööta korralikult või on puutunud
kokku veega.
Ärge painutage või tõmmake juhet ülemääraselt. Juhet
eemaldage kontaktist ainult pistikust kinni hoides – mitte
juhtmest. Hoidke juhet tulistest pindadest eemal.
See toode on mõeldud ainult maniküüri ja pediküüri
tegemiseks. Ärge kasutage seadet mõnel muul
eesmärgil.

G Garantiitingimused
See seade on enne tehasest väljumist läbinud
kvaliteedikontrolli. Garantiikaardi olemasolul kehtib
tehase poolt antuna 2 aastane garantii alates
ostukuupäevast järgnevatel tingimustel:
Kui seadmel peaks õigepärasest kasutamisest hoolimata
ilmnema tootmisest või materjalist tingituid märgatavaid
defekte ning nad on avastatud garantiiperioodi jooksul, siis
kõik defektsed osad vahetatakse tasuta välja ning samuti
kaetakse parandusega seotud tööjõukulud.
Garantii kaotab kehtivuse kui seadet ei ole kasutatud
korralikult (näiteks seade on mõranenud, ebasobiliku
vooluallika kasutamine jt.), seadmesse on volitamata
tungitud (näiteks seadme korpuse avamine jt.) või on
kasutatud volitamata tagavaraosasid.
Garantii ei hõlma normaalsest kulumisest tingitud osade
vahetamist.
Seadme mootor ja eemaldatavad osad ei kuulu selle
garantii alla.
Garantiiperiood algab ostukuupäeval. Garantiihoolduse
kasutamine ei mõjuta garantiiaja pikkust.
Garantiihooldust tuleb nõuelda enne garantiiperioodi
lõppemist.
Vead, mis ilmnevad peale garantiiperioodi aegumist, ei
kuulu rahuldamisele.
Garantii eelpoolnimetatud tingimuste raames jõustub
ainult siis kui ostukuupäev garantiikaardil on kinnitatud
ametliku edasimüüja templi/allkirjaga.
Kaebuse või vea korral saada kogu seade täidetud
garantiikaardiga Teile sobilikku klienditeenindusse.

NB! Asenduspuuri on võimalik küsida
järgnevatele mudelitele: Profipuurid –
Pro touch S, Promed 520, Promed 2520

