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Κωδ: ΝΑΡΡ
RIO RAPID POLISH REMOVER
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΝΥΧΙΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καπάκι
∆οχείου

Περιστρεφόµενα
Βουρτσάκια

∆οχείο

Μοτέρ
(κάτω από το
δοχείο)

Μπαταρίες

∆ιακόπτης ON/OFF
(Ταχύτητα HI/LO)

(από κάτω)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• ∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.
• Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν αυτό αν έχετε ανοικτές πληγές πάνω ή από τις παρωνυχίδες ή µυκητιώδεις µολύνσεις νυχιών.
∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΣΕΤΟΝ:
• Άκρως εύφλεκτο. Κρατήστε το µακριά από φλόγες, βερνικωµένες επιφάνειες και συνθετικά υφάσµατα.
• Απαγορεύεται η κατάποση.
• Ερεθιστικό για τα µάτια. Αν το διάλυµα ασετόν µπει στα µάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό.
• Φυλάξτε το µακριά από παιδιά.
• ∆εν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 14 ετών.
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ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
ΒΗΜΑ 1
Ευθυγραµµίστε την τετράγωνη εσοχή στο κάτω µέρος του δοχείου µε το µοτέρ και πιέστε προς τα κάτω
για να το προσαρµόσετε.

ΒΗΜΑ 2
Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου και ρίξτε µέσα αρκετό διάλυµα ασετόν για να καλύψει τα
περιστρεφόµενα βουρτσάκια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµοποιήστε ένα διάλυµα που να µην περιέχει ασετόν για να αφαιρέσετε το βερνίκι από τα
πρόσθετα νύχια, καθώς το ασετόν θα τα λιώσει.

ΒΗΜΑ 3
Πιέστε προς τα πάνω το διακόπτη. Στο πρώτο κλικ η ταχύτητα LO (χαµηλή) έχει επιλεχθεί.
Για να επιλέξετε την ταχύτητα ΗΙ (υψηλή), πιέστε το διακόπτη ακόµα πιο πάνω.

ΒΗΜΑ 4
Εισάγετε στο δοχείο ένα βαµµένο νύχι, εφαρµόζοντας µικρή πίεση στα περιστρεφόµενα βουρτσάκια.

ΒΗΜΑ 5
Μετά την χρήση, σπρώξτε το διακόπτη ολοκληρωτικά προς τα κάτω και βιδώστε το καπάκι του δοχείου
στη θέση του.

ΒΗΜΑ 6
Πλύνετε καλά τα χέρια και τα νύχια σας µε ζεστό νερό και σαπούνι για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ίχνη
του διαλύµατος. Κάντε µασάζ µε µια καλή ενυδατική στα χέρια, τα νύχια και τις παρωνυχίδες σας.

ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΥΧΙΑ
ΒΗΜΑ 1
Κόψτε το νύχι που περισσεύει.

ΒΗΜΑ 2
Λιµάροντας όλη την επιφάνεια του πρόσθετου νυχιού, εκτίθεται η επιφάνεια και επιταχύνεται η αφαίρεση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αφαιρείτε πρόσθετα UV τζελ νύχια, θα χρειαστεί να λιµάρετε ολοκληρωτικά όλες τις
στρώσεις του τζελ προτού χρησιµοποιήσετε τη µονάδα για να αφαιρέσετε το νύχι και το τζελ.

ΒΗΜΑ 3
Βυθίστε ολοκληρωτικά το νύχι στο διάλυµα ασετόν. Αφήστε το να µουλιάσει για 5-10 λεπτά πριν ελέγξετε
αν το πρόσθετο νύχι έχει µαλακώσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που ανασηκώνετε τα νύχια σας από το διάλυµα, τα νύχια σας αρχίζουν να γίνονται
και πάλι πιο σκληρά, γι’αυτό προσπαθήστε να κρατήσετε βυθισµένα τα νύχια σας όσο το δυνατόν
περισσότερο.
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ΒΗΜΑ 4
Μόλις αφαιρέσετε τα πρόσθετα νύχια, πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε
ίχνη από ασετόν. Κάντε µασάζ µε µια καλή ενυδατική στα χέρια, τα νύχια και τις παρωνυχίδες σας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Βγάλτε το κάλυµµα των µπαταριών χρησιµοποιώντας το κλιπ. Τοποθετήστε τις 2 µπαταρίες ΑΑ στο κάτω
µέρος της µονάδας, εξασφαλίζοντας ότι τα σύµβολα +/- ταιριάζουν µε τις ενδείξεις εντός της µονάδας.
Επανατοποθετήστε το κάλυµµα των µπαταριών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
• Το διάλυµα ασετόν µπορεί να αποθηκευτεί στο δοχείο για µελλοντική χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα του δοχείου είναι
σφραγισµένο σφιχτά.
• ∆εν υπάρχουν µέρη που να µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη µέσα στη µονάδα.
• Η µονάδα µπορεί να καθαριστεί σκουπίζοντας µε νωπό ύφασµα. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε άλλες διαλυτικές ουσίες ή απορρυπαντικά
και µην τη βυθίζετε σε νερό.
• Αν η µονάδα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες και το ασετόν από το
∆οχείο.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΣΕΤΟΝ: ACETONE, AQUA, RICINUS COMMUNIS OIL, ISOPROPYL PALMITATE, POLYSORBATE 80, OLEYL ALCOHOL,
CETYL ACETATE, ALCOHOL DENAT., ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL, BUTYL ACETATE, DENATONIUM BENZOATE, +/- CI
61565, CI 47000, CI 60725
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων (όλο το 24ωρο): 210 7793777
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