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Elektriskā nagu vīle 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

Tehniskie parametri 

 3 maināmi uzgaļi (vīlēšanai, slīpēšanai, pulēšanai). 

 2 ātrumi; 

 Jauda – 1x1,5 VAA baterijas (nav iekļautas komplektācijā); 

Lietošana: Elektriskā nagu vīle ir vienkārša lietošanā. Nodrošina veselīgu izskatu un 

spīdumu jūsu roku un kāju nagiem. Ar diviem ātrumiem varat kontrolēt vīlēšanas intensitāti, 

kā ari izmantot dažāda biezuma uzgaļus. Nagu varat vīlēt vai slīpēt, vai nopulēt. Izmantojiet 

Elektrisko nagu vīli ne biežāk kā 1x14 dienu laikā, lai izvairītos no naga bojāšanas. Pirms 

ieslēgt ierīci ievietojiet 1gab. 1,5AA bateriju. Pārliecinieties, ka aizvērāt ierīces apakšu. 

Tagad izvēlaties uzgali, kuru lietosiet.  

Komplektā ietilpst trīs dažādi uzgaļi, kuri apzīmēti ar cipariem no 1-3: 

1) Vīlēšana – nagu formas veidošanai. 

2) Slīpēšana – naga izlīdzināšanai. 

3) Pulēšana – naga virsmas pulēšanai. 

Pēc lietošanas ierīci nemazgāt ar tīrīšanas līdzekļiem, bet vienkārši ar mitru drānu 

noslaucīt. 

Padoms: Iesakām pēc nagu vīles lietošanas, iesmērēt nagu kutikulas ar barojošu eļļiņu. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza 

izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai 

ierīces pārslogošanas rezultātā. 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst 

nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un 

elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta 

apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi 

varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci 

iegādājāties.  

UZMANĪBU! 

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 

5.apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir 

atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  

 

Importēts no Čehija Republikas 

 


