
 

LT   Manikiūro/pedikiūro aparatas Medistyle S/L  

 

 

 

 

Vartotojo instrukcija  Prašome atidžiai perskaityti! 

 

 

LT        Vartotojo instrukcija 

1 Saugos informacija ............................................................................................. 

2 Naudinga informacija ......................................................................................... 

3 Naudojimas......................................................................................................... 

4 Kita ......................................................................................................... 

 

 

Prašome palikti šį puslapį atverstą, kad prireikus galėtumėte greitai rasti reikalingą informaciją 
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Prietaisas ir jo valdymas  

 

 

 

1. Sukimosi kryptis pagal / prieš laikrodžio rodyklę 

2. Sukimosi krypties jungiklis 

     0  ON/OFF (įjungimo/išjungimo jungiklis) 

     +  Sukimosi greičio nustatymas 

3. Spiralinis laidas su maitinimo adapteriu 

4. Medistyle L priedų galvutės 

5. Medistyle S priedų galvutės 

6. Priedų laikiklis 

7. LED lemputė 

8. Prietaisas 
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SVARBI INFORMACIJA! 

IŠSAUGOTI VĖLESNIAM NAUDOJIMUI! 
 

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją ir ypač atidžiai 

perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Perduodami prietaisą kitam 

žmogui, būtinai perduokite ir šią vartotojo instrukciją. 

 

Simbolių paaiškinimas 

 

 

 

Ši vartotojo instrukcija priklauso šiam įrenginiui. 

Šiose vartotojo instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso naudojimą ir valdymą. 

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 

Nesilaikant instrukcijų kyla rizika susižaloti arba sugadinti patį įrenginį. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos sau, privalo stebėti šiuo simboliu 

pažymėtus įspėjimus. 

 

   

ATSARGIAI 

Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos prietaisui, privalo stebėti šiuo 

simboliu pažymėtas pastabas. 

 

    

PASTABA 

Šiuo simboliu pažymėtos pastabos suteikia daugiau informacijos apie naudojimąsi įrenginiu. 

 

 

 
 

 

 

Apsaugos kategorija: II 

 

   

 

Partijos numeris 

 

    

 

Gamintojas 
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               1. Saugos informacija 

• Prieš prijungdami aparatą prie elektros maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad darbinė įtampa, nurodyta ant prietaiso 

nugarinės dalies, atitiktų jūsų maitinimo šaltinio įtampą. 

• Aparatą naudokite tik pagal paskirtį, kaip nurodyta vartotojo instrukcijose. Aparatas neskirtas komerciniam 

naudojimui. 

• Nenaudokite jokių papildomų dalių, kurios nebuvo rekomenduotos paties gamintojo. 

• Naudodamiesi aparatu venkite smailių ir aštrių objektų. Garantija nustoja galioti tuo atveju, jeigu aparatas 

naudojamas ne pagal paskirtį. 

• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais 

sugebėjimais arba asmenims, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių naudotis šiuo prietaisu, išskyrus 

atvejus, kai prietaisu besinaudojantį asmenį stebi kitas asmuo, atsakingas už pastarojo saugumą arba jeigu 

asmuo buvo supažindintas su prietaiso naudojimo instrukcijomis. 

• Vaikai gali naudotis šiuo aparatu tik prižiūrint vyresniems asmenims. Pastarieji turi stebėti, kad vaikai nežaistų su 

aparatu. 

• Sugedus aparatui nebandykite jo remontuoti patys. Tokiu atveju nustos galioti aparato garantija, o taip pat gali 

kilti rimtų sužeidimų rizika dėl galimo gaisro, elektros šoko ir kt. Visus remonto darbus perduokite atlikti 

įgaliotam techninio aptarnavimo personalui. 

 

Prašome atkreipti ypatingą dėmesį į žemiau esančią informaciją dėl elektros įrenginių: 

 

• Aparatą naudokite tik uždarose vietose! 

• Maitinimo adapterį į elektros lizdą prijunkite tik išjungę aparatą. 

• Aparatui įkritus į vandenį nemėginkite jo paimti. Nedelsdami atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros 

šaltinio. 

• Nenaudokite jokių elektros įrenginių gulėdami vonioje arba prausdamiesi po dušu. Nelaikykite ir 

nedėkite elektros įrenginių vietose, nuo kurių aparatas gali nukristi tiesiai į vonią, dušo kabiną arba 

kriauklę. 

• Maitinimo laidą laikykite kuo toliau nuo karštų paviršių ir atviros ugnies. 

• Niekada nenaudokite aparato patalpose, kuriose buvo naudojami aerozoliai arba išskiriamas grynas 

deguonis. 

• Niekada nenaudokite aparato radę pažeistą maitinimo laidą, sugedusį maitinimo adapterį, jeigu 

aparatas neveikia gerai, jeigu aparatas nukrito į vandenį ar buvo kitaip pažeistas. 

• Niekada neapvyniokite maitinimo laido aplink aparatą, netraukite, neneškite aparato laikydami jį už 

maitinimo laido ir nedėkite laido tarp kitų objektų. 

• Stebėkite, kaip aparatas dėl ilgo naudojimo nebūtų perkaitęs. 

• Nepertraukiamas naudojimasis aparatu turėtų trukti ne ilgiau kaip 15 minučių. Praėjus šiam laikui 

išjunkite aparatą ir nesinaudokite mažiausiai pusė valandos, palaukite kol aparatas atvės. 

• Maitinimo laidą iš energijos šaltinio visada ištraukite tik sausomis rankomis; jeigu kurį laiką 

nesinaudosite aparatu; jeigu turite pakeisti arba išvalyti galvutes. 

 

Svarbios rekomendacijos dėl sveikatos 

• Jeigu sergate diabetu ar kita panašia liga, prieš naudodamiesi aparatu visada iš pradžių pasitarkite su gydytoju. 

• Nėščios moterys prieš naudodamos aparatą turėtų atsižvelgti į savo asmeninę sveikatos būklę ir imtis visų būtinų 

atsargumo priemonių. Kilus bet kokioms abejonėms, pasikonsultuokite su gydytoju. 

• Šio aparato negalima naudoti ant kūno dalių, kurios yra patinusios, patyrė nudegimų, uždegimą, žaizdotos ar kitų 

jautrių taškų. 

• Šio aparato naudojimas neturi sukelti jokių nepatogumų. Jeigu jaučiate skausmą arba naudojimasis aparatu 

sukelia nemalonią savijautą, nustokite juo naudotis ir kreipkitės į gydytoją. 
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2. Naudinga informacija 

Ačiū jums! 

Dėkojame už jūsų pasitikėjimą mumis ir sveikiname! Jūs įsigijote aukščiausios kokybės MEDISANA produktą 

– MEDISANA manikiūro/pedikiūro aparatą Medistyle. Norėdami sėkmingai  naudotis šiuo MEDISANA 

aparatu kaip įmanoma ilgesnį laiką, rekomenduojame atidžiai perskaityti žemiau esančią informaciją apie 

aparato naudojimą ir priežiūrą. 

 

2.1 Komplektacija ir pakuotė 

Įsigijus aparatą pirmiausia prašome įsitikinti, kad prietaisas yra pilnoje komplektacijoje ir neturi jokių 

pažeidimų. Kilus bet kokioms abejonėms dėl aparato komplektacijos arba saugaus naudojimo galimybių, 

kreipkitės į aparato pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.  

Aparato pakuotėje rasite: 

• Medistyle aparatą su maitinimo laidu 

• 4 priedų galvutes (Medistyle S) 

• 10 priedų galvučių (Medistyle L) 

• apsauginį krepšį 

• vartotojo instrukciją 

 

Pakuotę galima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Prašome tinkamai pašalinti visą pakavimo medžiagą. 

Jeigu išpakuodami prietaisą pastebėsite bet kokią transportavimo metu atsiradusią žalą, prašome 

nedelsiant susisiekti su prietaiso pardavėju.  

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Prašome polietileno pakuotę laikyti kuo atokiau nuo vaikų! Rizika uždusti! 
 

 

2.2 Pagrindiniai aspektai apie MEDISANA Medistyle  

• MEDISANA Medistyle manikiūro/pedikiūro aparatas paprastas naudoti ir puikiai tinka rankų, pėdų odos 

ir nagų priežiūrai. Šis aparatas ypač tinka naudoti esant įaugusiems, per storiems ir per ilgiems nagams, 

o taip pat tinka šalinti nuospaudas, šiurkščią odą ir kt. Aparatas taip pat tinka kosmetinei rankų, nagų ir 

sintetinių nagų priežiūrai. 

• Iš safyro pagamintos galvutės savo paskirtį atlieką ypatingai ilgą laiką ir praktiškai niekada nenusidėvi. 

• Dėl minimalios sužeidimų rizikos šis Medistyle aparatas ypač tinka diabetikams ir pagyvenusiems 

žmonėms. 

• Prieš pradėdami naudotis aparatu neminkštinkite rankų ir pėdų odos. 

2.3 Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K) ir atsakymai 

Kodėl Medistyle ypač tinka naudojimui žmonėms, sergantiems diabetu? 

Kadangi aparato galvutės sukimosi greitis yra nuolat reguliuojamas ir sustoja veikti tuo atveju, jeigu 

naudojamas per didelis spaudimas. Aparatą taip pat gali saugiai naudoti asmenys, kurie kenčia dėl 

sumažėjusio jautrumo skausmui arba negali greitai reaguoti į skausmą. Be to, safyro galvutė pašalina tik 

negyvą odos sluoksnį. 

Kodėl galvučių pasirinkimas toks didelis? 

Kiekvienos galvutės dizainas sukurtas taip, kad tiktų bet kuriai rankų arba pėdų daliai. Be to, šios galvutės 

ypač efektyvios ir saugios naudoti. 

Ar Medistyle aparatą gali naudoti keli asmenys vienu metu? 
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Taip. Tačiau bet kokiu atveju rekomenduojame, kad kiekvienas asmuo turėtų nuosavą galvučių rinkinį. 

Tokiu būdu išvengsite odos ligų perdavimo. 

Galvučių rinkinį galima įsigyti atskirai iš MEDISANA AG. 

 

3. Naudojimas 
 

3.1 Funkcijos 

1. ON/OFF (įjungimo/išjungimo jungiklis) 2 

ON/OFF (įjungimo/išjungimo) sukamąjį jungiklį 2 rasite viršutinėje prietaiso dalyje. Įjunkite aparatą 

pasukdami jungiklį nuo ženklo 0 į kairę pusę. Aparatą išjunksite pasukę jungiklį į dešinę link ženklo 0. 

2. Sukimosi kryptis pagal / prieš laikrodžio rodyklę 1 

Jungiklį, skirta nustatyti galvučių sukimosi kryptį pagal / prieš laikrodžio rodyklę 1 rasite viršutinėje 

prietaiso dalyje. Naudokitės jungikliu norėdami pasirinkti galvučių sukimosi kryptį – pagal arba prieš 

laikrodžio rodyklę. Sukimosi kryptį galite keisti jau įjungę aparatą. 

3. Greičio reguliatorius 2 

Greičio reguliatorius, paženklintas „+“ ir „0“ simboliais,  įrengtas viršutinėje prietaiso dalyje. Pasukę jungiklį 

į „+“ padidinsite greitį, o į „0“ sumažinsite. Galvučių sukimosi greitis keičiasi pamažu. Atlikdami bet kokį 

veiksmą nustatykite lėčiausią sukimosi greitį, po to palaipsniui didinkite, kol pasieksite norimą sukimosi 

greitį.  

 

    

PASTABA 

Užstrigęs aparatas išsijungs automatiškai. Pasukite jungiklį prie 0, palaukite keletą sekundžių 

ir įjukite aparatą iš naujo. 

 

4. Galvučių keitimas 

Aparate įrengtas šešiakampis galvučių laikiklis.  Išjunkite aparatą. Norėdami pakeisti galvutę ištraukite 

nebenaudojamą galvutę. Įdėkite naują galvutę į laikiklio vidų, tada lėtai sukite, kol galvutė užsifiksuos savo 

vietoje. 

5. Apšvietimas 7 

Prietaiso priekinėje dalyje virš laikiklio įrengta automatiškai įsijungianti LED lemputė 7, kuri apšviečia 

šveičiamą vietą. 

 

 

 

 

3.2 Pedikiūras 

Rekomenduojame šį pedikiūro atlikimo eiliškumą (pėdų priežiūra): 

 

1. Didėlio grūdėtumo kūgio 

pavidalo safyro antgalis 

Art.-Nr. 85003 

Skirtas pašalinti sustorėjusią odą. 

 
 

www.hiperfa
rm

a.lt



 

2. Ilgas kūgio pavidalo safyro 

antgalis 

Art.-Nr. 85007 

(Tik Medistyle L) 

Skirtas pašalinti didelius storos 

odos ir nuospaudų plotus. 
 

 

 

3. Apvalus safyro antgalis 

Art.-Nr. 85005 

(tik Medistyle L) 

Skirtas atsargiai pašalinti 

nuospaudas ir odos išaugas. 
 

 

 

4. Cilindro formos antgalis 

Art.-Nr. 85009 

(tik Medistyle L) 

Skirtas pašalinti sustorėjusį nagų 

sluoksnį. 
 

 

 

5. Adatos pavidalo antgalis 

Art.-Nr. 85006 

(tik Medistyle L) 

Skirtas atsargiai pašalinti 

įaugusias nagų dalis ir nedidelę 

negyvo nago dalį. 

Naudokite tik mažu greičiu! 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Manikiūras 

Rekomenduoja šį manikiūro atlikimo eiliškumą (rankų priežiūra): 

 

1. Didėlio grūdėtumo safyro 

antgalis 

(žr. Pedikiūras 1) 

Skirtas pašalinti sustorėjusią odą. 
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2. Liepsnos pavidalo antgalis 

Art.-Nr. 85011 

 

Skirtas atsargiai pašalinti 

įaugusias nagų dalis.  
 

3. Didėlio grūdėtumo disko 

pavidalo safyro antgalis 

Art.-Nr. 85010 

(tik Medistyle L) 

Skirtas storesnių nagų 

trumpinimui augimo kryptimi. 

 

4. Vidutinio grūdėtumo disko 

pavidalo safyro antgalis 

Art.-Nr. 85004 

Skirtas nagų trumpinimui augimo 

kryptimi. Tvirtai laikykite aparatą, 

judinkite nagą aplink diską. 

Naudokite tik vieną sukimosi 

kryptį! 

 

 

 

 

5. Antgalis, skirtas sustumti nago 

odelę  

Art.-Nr. 85008 

(tik Medistyle L) 

Skirtas sustumti nago odelę. 

 

 
 

6. Veltinio antgalis 

Art.-Nr. 85001 

Skirtas išlyginti nago kraštus ir 

nušlifuoti nago paviršių. 

 
 

Tepdamiesi kremu ir reguliariai naudodamiesi MEDISANA Medistyle aparatu nesunkiai išlaikysite tvirtą 

nagų struktūrą ir užtikrinsite, kad rankų ir pėdų oda visada bus minkšta. 

Bet kokias priedų galvutes, kurios nebuvo Medistyle S komplekte galima įsigyti atskirai. 

 

4. Kita 

4. Valymas ir priežiūra 

• Baigę naudotis aparatu visada ištraukite aparato maitinimo adapterį iš elektros lizdo. 

• Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių arba šiurkščių šepetukų. 

• Prietaisą valykite tik švelniu audeklu, prieš tai išmirkydami jį silpnai muiluotame vandenyje. Neleiskite, 

kad į prietaiso vidų nepatektų vandens. Po valymo prietaisu galite naudotis tik nusausinus. 
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• Higienos sumetimais po naudojimo visas galvutes išvalykite  kokiu nors šepetėliu (pvz. senu dantų 

šepetėlį). Taip pat patartina galvučių paviršių ir dezinfekuoti su purškiama dezinfekavimo priemone 

arba 90% alkoholio, tokiu būtų išvengiama galimo infekcijų plitimo. Taip pat nuo galvučių paviršiaus 

būtina pašalinti riebalus. Prieš uždėdami galvutes ant į aparatą, palaukite, kol antgaliai visiškai išdžius. 

• Laikykite aparatą vėsioje, sausoje vietoje. 

• Norėdami nepažeisti maitinimo laido, atsargiai jį susukite. 

 

4.2 Utilizavimas 

 

Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Visi vartotojai  
privalo, nepriklausomai nuo to, ar produkto sudėtyje yra nuodingų medžiagų, perduoti 
elektrinius arba elektroninius prietaisus į savivaldybės arba komercinį atliekų surinkimo 
punktą. Šiuose punktuose prietaisai bus utilizuojami pagal visus aplinkosaugos reikalavimus. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokio tipo atliekų pašalinimą, kreipkitės į 
savivaldybės instituciją arba pardavėją. 

 

Techninė specifikacija 

 

Pavadinimas ir modelis MEDISANA manikiūro ir pedikiūro aparatas 
Medistyle S / L 

Energijos tiekimas Veikia su maitinimo adapteriu 
230 V ~    50 Hz 
18 V =      300 mA 

Sukimosi greitis 1600 – 5800 apsisukimų/min 
Matmenys (rankinio aparato) apytiksliai 148 (ilgis) x 40 (Ø) mm 
Svoris (rankinio aparato) apytiksliai 140 g 
Gaminio numeris (Medistyle S) 
Gaminio numeris (Medistyle L) 

85120 
85130 

EAN numeris (Medistyle S) 40 15588 85120 9 
EAN numeris (Medistyle L) 40 15588 85130 8 
 

 
 

Dėl mūsų nuolatinio produktų tobulinimo politikos mes pasiliekame teisę daryti bet kokius techninius ir 
optinius pakeitimus be įspėjimo. 
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