
Brusilnik za nohte  
Maaa183: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu  električnega brusilnika za nohte

V paketu boste prejeli 

• Brusilnik, 

• Električni kabel, 

• 6 nastavkov. 

Tehnične lastnosti 

• velikost: 16 cm,  

• teža: 235 g,  

• zmogljivost: 100V ~ 240V 50Hz, 

• material: nerjaveče jeklo in ABS. 

Prednosti  

• Primerno za manikuro in pedikuro, 

• priročno prenosljiv, 

• prilagodljiva hitrost, 

• delovanje preko električnega napajanja, 

• rahli tresljaji,  

• vedno urejeni nohti, 

• 6 vrst kovinskih nastavkov, 

• večkratna uporaba,  

• primeren za uporabo na naravnih in umetnih nohtih.  

 

Uporaba 

Brusilnik je primeren za uporabo na naravnih ali umetnih nohtih. Za delovanje 

brusilnika ga s priloženim kablom vključite v električno napajanje. Kabel vključite 

ga na dnu brusilnika. Hitrost si prilagodite. Na brusilniku je gumb, s katerim 

povečujete in zmanjšujete hitrost. Tresljaji so majhni in ne boleči. 

 

 

Gumb potisnite navzgor, ko zaslišite 

''klik'' se je brusilnik vključil. Zdaj lahko zmanjšujete in povečujete 

hitrost. Brusilnik izključite tako, da gumb potisnete navzdol, dokler ne 

zaslišite ''klik''. Izklopite ga iz elektrike in pospravite. 

 

 

 

 

 



Menjava nastavkov: 

  

Nastavki 

V paketu poleg brusilnika prejmete 6 različnih nastavkov. 

Primerni so za oblikovanje nohtov, povrhnjice, poliranje, 

brušenje, odstranjevanje gel laka, ob nohtne kožice, 

odmrle kože ali žuljev.  

1. Obvezna uporaba z brusilnim trakom. Z nastavkom si 

boste oblikovali noht, ga pobrusili in ga naredili gladek 

rob.  

2./3. Nastavek za poliranje. Vaš noht bo dobil zdrav sijaj, 

odriva povrhnjico in spodbuja rast nohtov.  

4. Nastavek za oblikovanje. Izravnava in gladi izredno 

debele nohte in nazobčane površine.  

5. Nastavek za fino oblikovanje. Zareže v vsa težko 

dostopna mesta.  

6. Nastavek za povrhnjico. Odstranjuje odmrlo kožo, 

ohranja lepo in urejeno kožico. Z njim lahko očistite tudi 

žulje ali kurja očesa.  



 

Opozorila 

• Pri menjavi nastavkov naj bo brusilnik izključen iz elektrike.  

• Brusilnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.  

• Uporaba brusilnika je primerna le za odrasle osebe. Po uporabi ga shranite na mesto, kjer ne bo dostopen 

otrokom.  

• Nemudoma prenehajte z uporabo, če začutite neudobje ali bolečino.  

• Z brusilnikom ne ravnajte grobo.  

• Pazljivi bodite pri čiščenju. Očistite ga le s krpo.  

• Ne uporabljajte ga v bližini vode.  

• Sledite vsem opozorilom in navodilom brusilnika.  

• Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.  

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 

mailto:info@maaarket.si

