Elektrisk neglefil
Læs brugsanvisningen grundigt inden den elektriske neglefil tages i brug. Filen må kun benyttes til
de formål, som er beskrevet i denne brugervejledning.
Sikkerhedsforanstaltninger:
Elektriske apparater er ikke legetøj, og skal derfor holdes udenfor børns rækkevidde.
Placer ikke apparatet over eller i nærheden af åben ild.
Tænd/sluk eller brug ikke apparatet i nærheden af brandfarlige gasser.
Løft ikke apparatet i ledningen.
Pas på, at ledningen ikke får knæk, bliver mast, trækkes over skarpe kanter eller placeres i
nærheden af åben ild.
Brug kun forlængerledninger, hvis du er sikker på, at de fungerer optimalt.
Forsøg ikke at åbne eller reparere apparatet. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.
De elektriske dele må ikke blive våde.
Benyt aldrig neglefilen uden dækslet.
Benyt ikke neglefilen, hvis den er i stykker.
Neglefilen må kun benyttes til at file og forme fingernegle.
Benyt kun den medfølgende lader.

Beskrivelse:
1. Dæksel
2. Slibeplade – kan tages af
3. Kabinet
4. Tænd/sluk-knap med automatisk timer
5. Ladelampe
6. Forskellige negleforme
7. Stik til ledning
8. Slibeplade til kunstige negle
Inden brug første gang:
Læs brugervejledningen og gem den, hvis der senere skulle opstå spørgsmål eller problemer.
Fjern al emballage og eventuelle klistermærker.
Oplad batteriet i mindst 8 timer inden brug første gang. Fjern laderen fra neglefilen, når batteriet er
ladet op.
Brugsvejledning:
Den elektriske neglefil kan bruges til at file og forme fingernegle (inkl. kunstige negle).
Laderen kan sættes i almindelige stikkontakter (110-240 V). Mens neglefilen lader, lyser en rød
lampe, som skifter til grøn, når batteriet er helt ladet op.
Neglefilen kan placeres på bordet eller holdes i hånden, alt efter hvad man finder mest behageligt.
Neglelængden bestemmes af hvilket hul i dækslet, der bruges. Jo tættere på centrum hullet er, jo
mindre bliver der filet af neglen, og omvendt.
Vælg den hul-form, som passer til din neglelængde- og form. Pas på ikke at få fingeren i klemme i
hullet.

Tryk på knappen for at starte neglefilen. Bevæg langsomt fingeren frem og tilbage og tryk gradvist
hårdere for at file/forme neglen. Når neglen ikke længere rører ved filen, skiftes til et andet hul hvis
man ønsker at neglen skal være kortere. Tjek jævnligt, om neglen har den ønskede form og længde.
Undgå at trykke for hårdt på slibepladen, da det kan føre til overophedning af neglen.
Der følger forskellige negleforme med neglefilen. Disse passer i de to små runde huller, som er på
dækslet. Vent med at bruge negleformene til du er fortrolig med den elektriske neglefil.
Neglefilen stopper automatisk, hvis den kører uafbrudt i ca. 3 minutter. Hvis man ønsker at
fortsætte med at bruge neglefilen, tændes neglefilen blot igen.
Kunstige negle:
Benyt den medfølgende finere slibeplade til kunstige negle. Den må kun benyttes sammen med en
negleform.
Vedligehold og rengøring:
Neglefilen skal være slukket og må ikke lade under rengøring.
Benyt ikke vand eller andre rengøringsmidler.
Slibepladen kan renses ved at fjerne dækslet og ryste neglefilen. Det er ikke nødvendigt med
yderligere rengøring.
Bortset fra den lette rengøring og lejlighedsvis opladning af batteriet er den elektriske neglefil
vedligeholdelsesfri.
Bortskaffes som el-artikler.

