MANUAL DO PRODUTO

APARELHO MULTIFUNÇÕES
PARA UNHAS
CÓD: 5867

ATENÇÃO




Sob nenhuma circunstância abrir ou inspecionar os componentes internos do aparelho. Se
for necessária uma inspeção, por favor, contate a Haisan ou um técnico qualificado.
Nunca use o aparelho em locais úmidos ou mal ventilados, a fim de evitar danos aos
componentes elétricos do seu equipamento.
Nunca utilize o aparelho ao ar livre, pois isso pode causar danos. Se os cabos elétricos
forem danificados, solicite a um profissional que providencie outros e os troque para evitar
riscos, ou entre em contato com a Haisan.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES CE
1. Este produto cumpre o estipulado nas seguintes diretrizes:
2. Medidas da Diretriz de Baixa Tensão: 2006/95/EC
3. Medidas da Diretriz de compatibilidade eletromagnética: 2004/108/EC

RECICLAGEM
Quando este símbolo aparecer em qualquer um dos nossos produtos elétricos em suas
embalagens, significa que estes produtos não devem ser tratados como os convencionais
resíduos domésticos. Procure assegurar um tratamento de resíduos adequado e de acordo
com a legislação local. Isto ajudará preservar o meio ambiente e melhorar os padrões de
proteção ambiental em relação ao tratamento de resíduos elétricos.

SEJA BEM-VINDO!
Muito obrigado pela sua compra! Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o
equipamento. Você também pode procurar a orientação de um profissional para certificarse de que você está usando o equipamento corretamente. Nós não aceitamos nenhuma
responsabilidade por acidentes que ocorram devido ao manuseio inadequado.
A empresa se reserva o direito de alterar detalhes do equipamento sem aviso prévio. Se
você encontrar algum erro nestas instruções, por favor, sinta-se livre para nos enviar um email para nos informar e podemos corrigi-lo.

SAC: 41 3283-3667
E-MAIL: atendimento@haisan.com.br
COMPONENTES DA UNIDADE PRINCIPAL

A. Lupa com luz LED
B. Unidade principal
C. Aspirador
D. Polidor para manicure
E. Suporte do polidor
F. Pontas do polidor (conjunto é composto por 6 pontas de diamante: pontiaguda,
cônica, tambor, média cilíndrica, cilíndrica pequena e cilíndrica grande. Inclui 6 lixas)

INSTALAÇÃO

PAINEL FRONTAL

A. Indicador LED do ventilador
B. Indicador LED da luz UV
C. Interruptor ON/OFF da luz UV
D. F. Controle de tempo de secagem
UV
E. Exibição do temporizador
G. Selecionador do sentido de rotação
do polidor
H.J. Controle de velocidade do polidor

I. Exibição da velocidade do polidor
K. Entrada para o fio de energia
L. Controle de ventilação
M. Botão ON/OFF
N. Entrada do aspirador (Collector)
O. Entrada polidor (Figura 6)
P. Controle do polidor (DRILLER) e
Aspirador
Q. Botão ON/OFF da luz LED

SECADOR DE UNHAS UV
Quando se usa o aparelho pela primeira vez, pode ser emitido um cheiro forte,
que depois de alguns minutos some. É um fenômeno normal quando o
dispositivo é novo.
O local onde as mãos são colocadas possui um secador de unhas a luz
ultravioleta e um ventilador. Ambos podem funcionar simultaneamente.

LÂMPADA UV
1. Conecte o aparelho à alimentação e ligue-o.
2. Aperte o C
, e o indicador B irá acender. A luz UV permanecerá em
modo standby.
A luz UV se acenderá automaticamente quando se introduz as mãos dentro
do secador UV. Ao retirar as mãos do aparelho, a luz UV se apagará. O
tempo de secagem pode ser ajustado para: 10s, 20s, 30s, 60s, 90s, 120s,
180s até 300s apertando o botão D ou F
indicado no display E.

3. Aperte C

. O tempo estará

para ligar o secador UV.

VENTILADOR
1. Conecte o aparelho à alimentação e ligue-o
2. Aperte L
, e o indicador LED A se acenderá. O ventilador permanecerá
em modo standby.
O ventilador será ligado automaticamente quando colocado às mãos dentro do
secador UV. Ao retirar as mãos da unidade, o ventilador desligará.
3. Aperte L

para desligar o secador UV.

PRECAUÇÕES
1. Quando o cliente colocar as mãos dentro do aparelho, alerte-o e certifique-se
de que ele não toca na lâmpada UV. As mãos devem ter contato apenas com
as placas de metal.
2. As mãos devem permanecer no local correto para que os detectores
infravermelhos possam detectá-las e acender a lâmpada UV. (Figura anterior).
Ao tirar as mãos, as luzes se apagarão automaticamente.
3. Não utilize este aparelho para secar produtos inflamáveis.
4. Desligue o aparelho depois do uso.

POLIDOR E ASPIRADOR DE RESÍDUOS
POLIDOR
1. Conecte o aparelho à alimentação e ligue-o. (Figura 1)
2. Insira o conector do polidor no local indicado O no painel traseiro.
(Figura 6).

3. Aperte
para ativar o polidor. Aperte novamente
para desativálo.
A velocidade do polidor pode ser ajustada entre valores de 1 a 10,
pressionando

. O display LED irá indicar a velocidade ativada.

4. A direção de rotação pode ser ajustada pressionando o

.

TROCANDO AS PONTAS
1. Para colocar e retirar as pontas, gire a cabeça de polimento no sentido
horário, conforme mostrado nas figuras abaixo. Depois de colocar outra
ponta, prossiga em sentido inverso para fixar a cabeça giratória em sua
posição.
OBS: Antes de ligar o polidor, certifique-se que a ponta está fixada.

Posição de fixação da ponta, para soltar desenrosque conforme mostrado na figura
abaixo.

A ponta se desprende e pode ser facilmente substituída.

ASPIRADOR
O aspirador ligará automaticamente quando for ativado o polidor.
Precauções
1. A ponta do polidor irá se aquecer após o uso, devido à transmissão mecânica
exercida. Espere que esfrie antes de tocar na ponta.
2. Desligue o aparelho depois do uso.
3. Mantenha longe das crianças.
4. É recomendado utilizar óculos de proteção ou máscara quando utilizar o
polidor. (Usar óculos para limpar a máquina com ar comprimido).
5. Não utilize o saco coletor para outros resíduos além dos produzidos pelo
trabalho de manicure.

LUPA
1. Conecte o aparelho à alimentação e ligue-o.

2. Pressione
, e o LED da lâmpada irá acender. Pressione
novamente para desligar a luz LED. Também pode ligar e desligar com o
botão na parte superior da lâmpada, perto do vidro.
A lupa possui um braço flexível para orientar corretamente para o local de
trabalho.

CUIDADO!
 Desligue o aparelho e desconecte do cabo de alimentação depois de
utilizado. Não deixe o dispositivo em modo de espera (standby).
 Coloque o aparelho sobre uma superfície segura para evitar choque ou
queda.
 Mantenha o cabo de alimentação longe de chamas, calor ou de áreas de
risco potencial.
 Para evitar acidentes ou lesões, mantenha o aparelho longe das crianças e
o armazene corretamente após o uso.
 Se o aparelho não funcionar corretamente, não use e entre em contato com
a Haisan.
 Limpe o aparelho regularmente para evitar que as partículas de algodão ou
cabelo obstruam a saída de ar.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA
 Limpe o aparelho com um pano suave e seco. Para evitar que a superfície do
aparelho se deteriore, não utilize pano molhado.
 Utilize o saco coletor e troque-o periodicamente para garantir a otimização da
utilização do aparelho.
 Para mudar a fluorescente UV, retire primeiro o refletor, e faça a substituição
por uma nova lâmpada.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS
Voltagem: 220VAC-240VAC ou [opcional: 100VAC-120VAC]
Frequência: 50HZ/60HZ
Potência nominal: 80W
Medidas da embalagem (mm): 535 X 355 X 240
Peso: 6 kg
Temperatura de trabalho: -25ºC ~ +60ºC
Temperatura de transporte: -45ºC~+80ºC
Umidade do ambiente de trabalho: 5%RH~90%RH
Luz UV: 6 fluorescentes de 9 W
Lâmpada de aumento: Cristal de 2 aumentos com zona focal de 4 aumentos
Velocidade do polidor: 16000-17000 RPM.

