
Batteridrevet neglefil – Art. 20 191 

Bruksanvisning 

1. Produktoversikt 

1. Beskyttelsesdeksel 

2. Utløsningsknapp for filhodet 

3. På/av-knapp 

4. Holdeoverflate 

5. Deksel batterirom 

6. Rengjøringsbørste 

7. Filredskap 

8.Filhode 

 

 

2. Bruk 

1. Åpne opp dekselet for batterirommet (5), sett i 2 stk 1,5V AA alkaliske batterier 

(ikke inkludert). Vær oppmerksom på polariteten til batteriene (Fig 1). Lukk deretter 

igjen batteridekselet. 

2. Trykk inn og hold inne På/Av-knappen (3) og skyv den framover for å starte filen. 

3. Hold filen i den ene hånden paralellt med fingerneglene dine. 

4. Beveg filverktøyet med en jevn, langsom bevegelse med lite trykk langs med 

finderneglene. Beveg filhodet () i halvsirkelbevegelser rundt på fingerneglen 8Fig. 2) 

for å file og polere neglen.  

Filresultatet er avhengig av hastigheten, intensiteten og varigheten av behandlingen. 

5. Trykk på På/Av-knappen for å slå av apparatet. 

6. Etter bruk, sett beskyttelsesdekselet tilbake over filhodet.  



 

3. Rengjøring 

1. Ikke rengjør apparatets hus med slipende eller aggresive kjemikalier fordi dette kan 

skade overflaten. Rengjør kun med en fuktig klut. 

2. Sørg for at væske ikke trenger inn i apparatet. Ikke rengjør slipehodet (8) med 

vann. 

3. Trykk på utløserknappen (2) som befinner seg under filhodet og fjern forsiktig 

filhodet fra apparatet.  Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten (6) for å fjerne 

avfilte negledeler. Sett deretter filhodet på plass på apparatet. (se Fig. 3). 

 

4. Sikkerhetsanvisning 

Vennligst følg denne anvisningen for å unngå feilfunksjoner, ulykker eller 

fysiske skader: 

1. Bruk dette apparatet kun for å file eller polere fingernegler eller tånegler. 



2. Oppbevares utilhjengelig for barn. DETTE ER IKKE ET LEKETØY. 

3. Ta ut batteriene dersom du ikke har tenkt å benytte apparatet over en lengre 

periode. 

4. Ikke utsett apparatet for sollys, fuktighet, ekstreme temperaturer, sterkt lys eller 

sterke magnetiske forhold. Sørg for at væsker ikke kommer inn i apparatet.  

5. Ikke demonter eller endre apparatet eler forsøk å reparere det selv. Det inneholder 

ikke deler som kan repareres.  

Oppmerksomhet！ 

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er benyttet eller skadet 
på grunn av feil bruk 

AVHENDING： 

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte 

ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale. 

       

Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og 

batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til 

en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. 

For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern 

batteriene først. 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Tyskland 

 

Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...  

I Norge         tkd@eurotops.de 

 

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på 

fakturaen. 



Bruksanvisningen gjenspeiler kun de tekniske forhold som var tilgjengelige under 

trykkingen. Det tas forbehold om eventuelle endringer i teknologi og utstyr senere. 
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