
O Manicure-/pedicureset
 Gebruiksaanwijzing

SMA 36



2

 Waarschuwing
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kin

deren van 8 jaar en ouder en door personen 
met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal 
vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, 
maar alleen als zij het apparaat onder toe
zicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het 
veilige gebruik van het apparaat en zij de 
daaruit voortkomende gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden 

gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder 
toezicht gebeurt.
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• Gebruik het apparaat niet als het beschadigd 
is of niet goed functioneert. Neem in deze 
gevallen contact op met de klantenservice.

• Reparaties mogen alleen door de klanten
service of geautoriseerde verkopers worden 
uitgevoerd.

• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd 
raakt, moet het worden verwijderd. Als het 
netsnoer niet van het apparaat kan worden 
losgekoppeld, moet het volledige apparaat 
worden verwijderd.

• Het apparaat is alleen bestemd voor thuis/
privégebruik, niet voor commercieel gebruik.

• U mag het apparaat in geen geval openen of 
zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan 
een storingsvrije werking niet langer worden 
gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet 
in acht neemt, vervalt de garantie.

Omvang van de levering
 Manicure en pedicureapparaat
 7 hoogwaardige opzetstukken van saffier en vilt
 Adapter
 Opbergtas
 Deze gebruiksaanwijzing
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1. Belangrijke aanwijzingen
LET OP:

Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik geen haren in de roterende 
opzetstukken verstrikt kunnen raken. Draag voor de veiligheid een 
haarelastiek.
Tijdens het gebruik kan er sprake zijn van een sterke warmteontwik
keling op de huid of de nagel. 
–  Controleer tijdens de behandeling regelmatig de resultaten. Dit 

geldt met name voor diabetici, omdat zij minder gevoelig zijn voor 
pijn en eerder verwondingen kunnen oplopen. De meegeleverde 
opzetstukken 1, 2, 3, 4 en 5 zijn in principe geschikt voor diabetici, 
omdat ze alleen gebruikt dienen te worden voor de behandeling 
van grotere oppervlakken en niet voor specifieke punten. 

  De opzetstukken 6 en 7 zijn daarentegen minder geschikt voor di
abetici. Ga altijd zeer voorzichtig te werk. Raadpleeg bij twijfel uw 
arts. 

–  Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waar
voor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwij
zing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. 

–  Bij langdurig intensief gebruik van het apparaat, bijvoorbeeld bij 
het verwijderen van eelt van de voeten, kan het apparaat erg warm 
worden.  
Om ervoor te zorgen dat u zich niet verbrandt, moeten daarom lan
ge pauzes worden ingelast tussen de verschillende behandelingen. 
Controleer voor uw eigen veiligheid voortdurend de hitteontwikke
ling van het apparaat. Dit is met name van belang voor personen 
die niet gevoelig zijn voor hitte.

–  Het apparaat is bedoeld voor privégebruik en niet voor medisch of 
commercieel gebruik.

–  Om hygiënische redenen mag het apparaat slechts door één per
soon worden gebruikt.

–  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt 
door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

–  Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen 
kunnen hierin stikken.
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–  Het apparaat dient regelmatig te worden gecontroleerd op tekenen 
van slijtage of beschadiging. Als er tekenen van slijtage of beschadi
ging aanwezig zijn of als het apparaat op andere wijze dan bedoeld 
is gebruikt, moet het voorafgaand aan verder gebruik worden ge
controleerd door de fabrikant of de verkoper.

–  Schakel het apparaat in geval van een defect of storing onmiddellijk 
uit.

–  Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde 
verkopers worden uitgevoerd.

– Probeer het apparaat in geen geval zelf te repareren!
– Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde toebehoren.
–  Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht en laat het niet onbe

heerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
– Gebruik het apparaat niet bij (kleine) dieren.
–  Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met water (be

halve bij de reiniging met een licht bevochtigde doek). Zorg ervoor 
dat er absoluut geen water in het apparaat terechtkomt. Dompel het 
apparaat nooit onder in water. Gebruik het apparaat in geen geval 
in bad, onder de douche, in een zwembad of boven een met water 
gevulde wastafel. Als er toch water in de behuizing is binnenge
drongen, trek de stekker van het apparaat dan onmiddellijk uit het 
stopcontact en neem contact op met uw elektrospeciaalzaak of de 
klantenservice. 

– Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
– Gebruik het apparaat niet onder dekens, kussens enz.
–  Het apparaat mag niet langer dan 20 minuten aan een stuk worden 

gebruikt. Na deze tijd moet een pauze van ten minste 15 minuten 
worden ingelast om te voorkomen dat de motor oververhit raakt.

–  Gebruik het apparaat en de voedingsadapter uitsluitend met droge 
handen.

–  Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de voedingsadap
ter uit het stopcontact te trekken.

–  Gebruik de voedingsadapter alleen met de daarop aangegeven 
netspanning.

–  Het apparaat mag alleen met de meegeleverde voedingsadapter 
worden gebruikt.

–  Na elk gebruik, voor elke reiniging en voor elke vervanging van toe
behoren moet altijd de voedingsadapter uit het stopcontact worden 
getrokken.
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2. Ingebruikname
Dit manicure en pedicureapparaat wordt geleverd met hoogwaardige op
zetstukken. Deze set bevat standaard 7 opzetstukken met een duurzame 
saffiercoating of een viltlaag.
In combinatie met de snelheidsregeling met 2 standen en de mogelijkheid 
tot zowel rechtsom als linksom draaien kunt u profiteren van een professio
nele voet en nagelverzorging die voorheen alleen bij professionele pedicu
res mogelijk was.

3. Gebruik
3.1 Algemene informatie
–  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het behandelen van handen (ma

nicure) en voeten (pedicure).
– Zorg ervoor dat het apparaat van tevoren is uitgeschakeld.
–  Kies het gewenste opzetstuk en plaats het met lichte druk op de as van 

het apparaat. Om het opzetstuk te verwijderen, trekt u het opzetstuk en 
het apparaat in een rechte lijn uit elkaar. 

–  Schakel het apparaat in door de schuifschakelaar naar beneden (linksom 
draaien, led brandt rood) of naar boven (rechtsom draaien, led brandt 
groen) te schuiven.

–  U hebt keuze uit twee snelheidsstanden (Hi en Lo). Schuif de schakelaar 
naar boven (Hi) of naar beneden (Lo) om de gewenste snelheidsstand in 
te stellen.

–  Alle vijl en slijpopzetstukken zijn gecoat met korrels van saffier. Dit ga
randeert een extreem lange levensduur en zorgt ervoor dat de opzetstuk
ken nagenoeg niet slijten.

–  Oefen geen sterke druk uit en beweeg de opzetstukken altijd voorzichtig 
naar het te behandelen oppervlak toe.

–  Beweeg het apparaat met draaiende bewegingen langzaam en met lichte 
druk over de te behandelen delen.

–  Houd er rekening mee dat de slijpopzetstukken niet optimaal werken op 
een weke of vochtige huid. Daarom adviseren wij u geen voorbehandeling 
in een waterbad uit te voeren. 

–  Verwijder de eeltlaag niet volledig, zodat de natuurlijke bescherming van 
de huid behouden blijft.

–  Zorg ervoor dat de as altijd vrij kan draaien. De as mag niet langdurig 
worden geblokkeerd, omdat het apparaat anders te heet wordt en be
schadigd kan raken.
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–  Breng na iedere behandeling een vochtinbrengende crème aan op de be
handelde delen van de huid.

Belangrijk:
Controleer de resultaten tijdens de behandeling. Dit geldt met 
name voor diabetici, omdat zij aan handen en voeten minder 
gevoelig zijn.

3.2 Opzetstukken
Wij vragen u voorzichtig met de professionele opzetstukken om te gaan, 
omdat u zich bij onjuist gebruik kunt verwonden. Vooral bij het gebruik 
van hogere toerentallen wordt geadviseerd zeer voorzichtig te zijn bij het 
gebruik.
De volgende opzetstukken worden met het apparaat meegeleverd:

1 – Saffierschijf, fijn
Vijlen en bijwerken van de nagels, fijnkorrelige 
saffierschijf. Het bijzondere van deze saffierschijf 
is dat alleen de binnenste schijf ronddraait, ter
wijl de omranding op haar plek blijft. Hierdoor 
kunnen de nagels nauwkeurig worden gevijld, 
zonder dat u zich kunt verbranden door de snel 
ronddraaiende schijf.

2 – Saffierschijf, grof
Vijlen en bijwerken van de nagels, grofkorrelige 
saffierschijf. Met dit opzetstuk kunnen zelfs dikke 
nagels korter worden gevijld. Omdat hiermee 
snel grote delen van de nagel worden verwijderd, 
moet dit opzetstuk voorzichtig worden gebruikt.

3 – Saffierkegel
Verwijderen van droge huid of eelt van de voet
zool en de hiel en bijwerken van de nagels.

!
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4 – Viltkegel
Gladmaken en polijsten van de nagelrand na 
het vijlen, en schoonmaken van het nagelopper
vlak. Maak bij het polijsten altijd draaiende be
wegingen en zorg ervoor dat u de viltkegel niet 
stilhoudt op één plek. Door de wrijving kan er 
namelijk sprake zijn van een sterke warmteont
wikkeling.

5 – Saffier-eeltverwijderaar
Snel verwijderen van dikke eeltlagen of grote 
eeltplekken op de voetzool en de hiel. Dit opzet
stuk is bedoeld voor gebruik op grote opper
vlakken.

6 – Cilinderfrees
Slijpen en grof polijsten van verkalkte teennagels. 
Plaats de cilinderfrees hiervoor horizontaal op het 
nageloppervlak en verwijder de gewenste laag 
door langzame draaiende bewegingen te maken.

7 – Vlamfrees 
Voor het losmaken van ingegroeide nagels. 
Plaats de vlamfrees hiervoor voorzichtig op de 
plek die behandeld moet worden en verwijder de 
betreffende delen van de nagel.

Werk bij het vijlen altijd vanaf de buitenzijde richting de punt van de 
nagel!
Controleer tijdens de behandeling regelmatig de resultaten. Stop met de 
behandeling zodra deze onaangenaam wordt.

4. Reiniging/onderhoud
Trek voordat u het apparaat reinigt altijd eerst de netvoeding uit het stop
contact!
– Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek. Als het apparaat heel 

vuil is, kunt u de doek ook met mild zeepsop bevochtigen. 
– De opzetstukken kunnen om hygiënische redenen met een met alcohol 

bevochtigde doek of borstel worden gereinigd. Vervolgens moeten ze 
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zorgvuldig worden afgedroogd. 
– Laat het apparaat niet vallen.
– Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt. 
 Mocht dit toch gebeuren, gebruik het apparaat dan pas weer als het vol

ledig droog is.
– Gebruik voor de reiniging geen chemische reinigings of schuurmiddelen.
– Dompel het apparaat en de voedingsadapter in geen geval onder in water 

of andere vloeistoffen.

5. Verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn 
levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. 
U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in 
uw land. Verwijder het apparaat conform de EUrichtlijn voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke 
instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

6. Technische gegevens

Voeding
Ingang: 
Uitgang: 

100240 V~; 50/60 Hz 0,5 A
30,0 V  0,25 A; 7,5 W

Gemiddelde efficiëntie bij 
gebruik:

≥ 80,3%

Energieverbruik bij nullast: ≤ 0,09 W

Toerental: 3.800 – 4.600 ±15%

Afmetingen apparaat: 15,2 x 3,7 x 3,7 cm

Gewicht: Netvoeding: ca. 93 g
Apparaat: ca. 100 g

Technische wijzigingen voorbehouden
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7. Garantie
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Hans Dinslage GmbH, Söflinger Str. 28, 88524 Uttenweiler, GERMANY
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