
Nagelvijl op batterij – Art. 20 191 

Gebruiksaanwijzing 

 

1. Productoverzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Beschermkap 

2. Ontgrendelaar voor het vijlkop 

3. Aan-/uitschakelaar 

4. Gripvlak 

5. Batterijvak 

6. Schoonmaakborstel, 

7. Vijlgereedschap 

8. Vijlkop 

 

 



2. Bediening  

1. Open het batterijvak (5), plaats 2 st 1,5V alkaline batterijen AA (niet inbegrepen).  

Let op de juiste polariteit van de batterijen (Fig.1). Sluit vervolgens het batterijvak.  

2. Houd de aan-/uitschakelaar (3) ingedrukt en schuif deze naar voren om de vijl in te schakelen.  

3. Houd de vijl met één hand vast en leid deze naar de positie die parallel is aan uw vingernagel. 

4. Beweeg het vijlgereedschap (7) gelijkmatig, langzaam en met weinig druk langs de vingernagel. Leid de  

vijlkop (8) in halfcirkelbewegingen rond de vingernagel (Fig. 2) om de nagel te vijlen en te polijsten.  

Het vijlresultaat hangt af van de snelheid, de intensiteit en de duur van de behandeling. 

5. Druk op de aan-/uitschakelaar (3) terug om het apparaat uit te schakelen. 

6. Plaats na elk gebruik de beschermende kap (1) terug op de vijlkop. 
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+ pluspool 

- minpool                                    

 

 

3. Reinigen 

1. Reinig de behuizing van het apparaat niet met schurende of agressieve chemicaliën aangezien dit 

het oppervlak kan beschadigen. Reinig de eenheid alleen met een licht bevochtigde doek. 

  2. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat komt. Reinig de vijlkop (8) niet met water. 

3. Druk op de ontgrendelaar (2) onder de vijlkop en haal voorzichtig de vijlkop (8) van de eenheid. Gebruik de 

meegeleverde schoonmaakborstel (6) om nagelvijlsel te verwijderen. Bevestig de vijlkop dan weer op het 

apparaat. (zie fig. 3) 

 

 



 

 

 

 

 

 (Fig.3) 

4. VEILIGHEIDSOPMERKINGEN 

 

Let op de volgende veiligheidsopmerkingen om storingen, schade of lichamelijk letsel te 

voorkomen: 

 

1. Gebruik dit apparaat alleen voor vijlen of polijsten van uw nagels of teennagels. 

2. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. HET IS GEEN SPEELGOED.  

3. Als u de unit voor langere tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen eruit.  

4. Stel de unit niet bloot aan direct zonlicht, vocht, vuil, extreme temperaturen, sterk licht of een sterk 

 magnetische omgeving. Laat geen vloeistof in de behuizing komen.  

5. De unit niet uit elkaar halen of aanpassen. Probeer de unit ook niet zelf te repareren. Het bevat geen delen 

die u zelf kunt repareren.  

 

AFVALVERWIJDERING:  
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar  

milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens 

milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte 

elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of 

bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 . 37 36 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur. 

 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele 

wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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