
 

 

 

TRUSĂ PROFESIONALĂ DE MANICHIURĂ/PEDICHIURĂ 
Trusa de manichiură/pedichiură de la BaByliss este un set complet de 
înfrumusețare a unghiilor, prin care obțineți rezultate profesionale. Poate fi 
folosită pentru unghii naturale sau artificiale. Se utilizează cu sau fără fir, are 
2 viteze și 6 accesorii interșanjabile (1 pilă ascuțită și 1 pilă conică, 1 disc de 
pilire, 1 disc de șlefuire) și 1 disc de strălucire și un accesoriu pentru uscarea 
ojei). 
Trusa conține și 4 instrumente profesionale (foarfece cu vârf rotund, 
unghieră pentru manichiură, unghieră pentru pedichiură și împingător de 
cuticule). 
INSTRUCȚIUNI 
Încărcare 
A se utiliza doar încărcătorul furnizat împreună cu aparatul. Comutați 
întrerupătorul pe poziția oprit (0). Introduceți conectorul încărcătorului în 
priza de la baza aparatului, respectând poziția nervurii. Conectați 
încărcătorul la priza electrică, după ce v-ați asigurat că este corect adaptată 
la tensiunea rețelei. O încărcare completă se obține în 16 ore. Pentru a 
asigura longevitatea bateriilor (în jur de 1000 reîncărcări), vă sfătuim să 
scoateți încărcătorul din priză după maximum 24 de ore. 
Utilizarea în priză 
Asigurați-vă că aparatul este în poziția „0“. Introduceți conectorul 
încărcătorului în priza de la baza aparatului, respectând poziția nervurii. 
Conectați încărcătorul la priza electrică. Așteptați un minut înainte de a 
porni aparatul. 
Important! Nu utilizați mai mult de 20 minute încontinuu. 
Montarea accesoriilor 
(NB.: aparatul trebuie să fie oprit) 
Pentru a monta un accesoriu pe aparat, introduceți vârful accesoriului în 
orificiul corespunzător de pe capul aparatului și împingeți ferm. Pentru a-l 
demonta, trebuie doar să trageți accesoriul de pe capul aparatului. 
1. MANICHIURĂ (vezi FIG. 1) 
• Înmuiați mâinile în apă călduță cu săpun, apoi ștergeți-le cu grijă. 
• Dacă este necesar, folosiți unghiera pentru manichiură sau foarfeca 
pentru a tăia unghiile în forma dorită. 
• Utilizați capătul ascuțit al împingătorului pentru a curăța zona de sub 
marginea liberă (d). 
Crearea formei (vezi FIG. 2, câteva forme clasice) 
• Montați discul de pilire. Selectați viteza II și realizați mișcări rotative, 
apăsând foarte ușor unghia pe zone abrazivă.  
• Finalizați cu viteza I, pentru a finisa conturul. 
• Cu ajutorul părții rotunde a împingătorului, împingeți cuticulele (a) de pe 
unghie (e), având grijă să nu deteriorați flancul unghiei (c). 
 

 
• Bătăturile pot fi atenuate cu ajutorul pilei ascuțite (1). La început, utilizați 
viteza I, pentru a determina mișcarea potrivită, apoi viteza II pentru a spori 
eficacitatea. Pielea dură de lângă flancul unghiei (c) poate fi eliminată cu 
ajutorul pilei ascuțite. 
• Striațiile de pe unghie (e) pot fi eliminate cu ajutorul discului de șlefuire 
(4). 
 
Șlefuire 
Aplicați un strat subțire de cremă de șlefuire pe unghie, evitând zona 
cuticulei. Montați discul de șlefuire (4) și șlefuiți unghia la viteza I maximum 
15 secunde. 
 
 
2. PEDICHIURĂ (vezi FIG. 4) 
• Înmuiați picioarele în apă călduță cu săpun timp de 5 minute, apoi 
ștergeți-le 
• Separați degetele cu ajutorul discurilor de vată sau a separatoarelor din 
spumă. 
• Dacă este necesar, folosiți unghiera pentru pedichiură pentru a tăia 
unghiile. 
Crearea formei 
• Scurtați unghiile cu ajutorul discului de pilire, la viteza II. Forma cea mai 
potrivită pentru marginea liberă (d) este în linie dreaptă. 
• Dacă este necesar, finalizați cu viteza I pentru a finisa forma și conturul. 
• Bătăturile sau colțurile pot fi tratate cu ajutorul pilei conice. Începeți cu un 
test la viteza I înaintea tratamentului propriu-zis la viteza II. 
• Striațiile de pe unghie (c) pot fi eliminate cu ajutorul discului de șlefuire. 
Șlefuire 
Folosiți aceeași metodă ca pentru manichiură (vezi „Șlefuire“). 
Important! Începeți întotdeauna cu viteza I și treceți ULTERIOR la viteza II 
dacă este necesar. 
3. ACCESORIUL PENTRU USCAREA OJEI 
• Acest accesoriu permite uscarea rapidă a ojei. 
• După ce ați aplicat oja, plasați aparatul (cu accesoriul de uscare) la o 
distanță de aproximativ 20 cm de unghie. Oja se usucă în câteva secunde. 

 

 

 

 



BATERIILE Ni-Cd 
Conținutul bateriilor din nichel-cadmiu. Pentru protejarea  
mediului, aceste baterii trebuie îndepărtate și  
eliminate corect atunci când aparatul nu mai funcționează. 
Pentru a scoate bateriile, în scopul eliminării acestora, urmați  
procedura de mai jos: 
1. Mai întâi, scoateți aparatul din priză. 
2. Deschideți cu grijă carcasa aparatului și scoateți 
bateriile cu ajutorul unui clește. 
3. Pentru a proteja mediul, nu aruncați bateriile 
împreună cu gunoiul menajer. Pentru detalii suplimentare 
privind eliminarea materialelor și centrelor de tratare 
a deșeurilor, contactați unitățile de salubritate din regiunea dvs. 
INDICAȚII DE SIGURANȚĂ 
• Contactul dintre aparat și zona tratată trebuie să fie 
Întotdeauna ușor. 
• A nu se utiliza în caz de răni sau leziuni. 
• A nu se introduce în apă sau orice alt lichid. A nu se utiliza 
deasupra sau în apropierea căzii, chiuvetelor sau altor 
recipiente ce conțin apă. 
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
• Returnați aparatul la Centrul de reparare cel mai apropiat pentru 
inspecții, reglaje, reparații electrice sau mecanice.   
Este interzisă repararea de către utilizator. 
• Acest aparat respectă cerințele directivelor 89/336/C.E.E. 
(Compatibilitatea electromagnetică) şi 73/23/C.E.E. (Securitatea 
aparatelor electro-casnice), modificate prin directiva 
93/68/C.E.E. (Marcaj CE). 
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
înlocuirea se va face firmă autorizată de producător sau de 
serviciul post-vânzare al producătorului. 

 


