SOLIS MANICUER/PEDICURE SET
Typ 71
Profesionální manikúra/pedikúra

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru projevenou koupí prvotřídní švýcarské manikúrní/pedikúrní sady
pro domácí ošetření.
Kvalita výrobků společnosti Solis, na kterou je kladen velký důraz, je prověřována ve všech
výrobních krocích. Díky preciznosti a kvalitě zpracování jsou produkty Solis vyhledávané a
žádané zákazníky po celém světě.
Se sadou Solis Nail Care se pro vás úprava nehtů stane snadnou a efektivní činností.
Ergonomický držák a silný motor zajistí perfektní a rychlé ošetření. Výhodou Solis Nail Care
typu 79 je jeho obousměrná rotace, což ocení hlavně leváci. Výrobek je uložen v praktickém
elegantním pouzdře s otáčecí kazetou.
Přejeme vám, aby tento přístroj nejen splnil vaše očekávání, ale také dobře a dlouho sloužil.

PROFIMED, s. r. o.
Solis, AG

Důležité upozornění: Před prvním použitím vašeho Manicure/pedicure Set se, prosím, ujistěte, zda
napětí uvedené na krytu výrobku, odpovídá napětí v elektrické síti. Pomocí spínačů vyberte
požadovanou rychlost rotace. Výrobek zapojený do elektrické sítě nenechávejte bez dozoru.
Záruční podmínky: Záruční doba je 2 roky, během které je možné produkt reklamovat. Veškeré
zásahy do přístroje musí být prováděny autorizovanými techniky, a proto bude-li do přístroje jakkoliv
neodborně zasahováno, nebude možné případnou reklamaci uznat.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, následné vady způsobené nesprávným použitím a
zacházením, nesplněním požadavků na jeho správnou údržbu, škody při přepravě atp.
Servis: Servis výrobku je zajištěn i po skončení záruční lhůty, přepravní a servisní náklady hradí
spotřebitel.
Bezpečnostní instrukce:
Přístroj
- nepoužívejte ve sprše, ve vaně ani nad umyvadlem s vodou,
- neponořujte do vody,
- nenechávejte zapojený bez dozoru,
- uchovávejte mimo dosah dětí.
Likvidace nepotřebného výrobku:

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC ze dne 27. ledna 2003 o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) s výrobkem na konci jeho života nesmí být
nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Prosím, dopravte tento výrobek na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena jeho recyklace. Z důvodu ochrany životního prostředí, prosím, nevyhazujte
nepotřebné elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu.
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SOLIS MANICUER/PEDICURE SET
Typ 71
Profesionální manikúra/pedikúra
Návod k použití:
značky Solis obsahuje vše potřebné pro efektivní provedení manikúry a pedikúry a je vyhledávaným
pomocníkem mnoha profesionálů po celém světě. Úprava nehtů se pro Vás stane rychlou a efektivní
činností. Výhodou oproti "domácím" typům je jeho přenosnost – přístroj je možné zcela vyjmout ze
základny (kufříku) a postavit jej na manikérský stolek. Přístroj je vhodný i pro úpravu gelových nehtů.
Zvolit si můžete ze dvou rychlostí otáček (3 600 a 4 200 otáček/min). Výrobek je síťově napájen. Sada
obsahuje následující výměnné nástavce, které jsou uloženy v atraktivním kufříku.

Saphire Nail Shaper - safírový kotouč umožní upravit nehty do požadovaného tvaru 10x rychleji než
obyčejný pilník

Saphire Cone Emery - kónický safírový brousek umožní odstranit tvrdší kůžičku i obrousit zarostlé
okraje nehtů. Tento nástavec odstraní pouze ztvrdlou, odumřelou kůži, po měkké sklouzne, aniž by ji
narušil. Vyhněte se povrchu nehtu!

Cuticle Pusher - nástavec umožňuje zatlačení kůžičky přesahující nehtové lůžko. Přístroj veďte
jemným tlakem podél nehtové kůžičky, pohyby nástavce tam a zpět ji účinně zatlačí. V této fázi se
doporučuje současně použít jakýkoliv roztok nebo gel na odstranění nehtové kůžičky (cuticle
remover), který je běžně k dostání.
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Cuticle Brush - nylonový kartáček pomáhá odstranit uvolněnou kůžičku. Používá se též k očištění a
vyleštění celého nehtu.

Round Saphire Emery - kulatý safírový brousek je ideální pro odstranění kuřích ok. Jemně zatlačte
hrot proti ošetřovanému místu.

Saphire Pedicure Emery - oválný safírový brousek umožňuje odstranit tvrdou kůži na patách a kuří
oka
Doporučení: Nástroje po každém použití očistěte jemným kartáčkem a uložte do kufříku.
Náhradní nástavce je možné zakoupit i samostatně buď na webových stránkách www.profimed.cz
nebo eventuelně prostřednictvím vašeho obchodního zástupce.
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