
MANIKŰR ÉS PEDIKŰR KÉSZLET 
 
HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT ÉS TARTSA A HASZNÁLATI 
UTASÍTÁST BIZTONSÁGOS HELYEN.  
 
A kéz az ember testének a legrugalmasabb része. Képesek vagyunk vele nehéz súlyok cipelésére, 
ugyanakkor olyan precíz műveletek végrehajtására is, mint egy könyv oldalainak lapozása, vágás, 
festés stb.  
A lábunk az egyik legnehezebb feladatot látja el: el kell bírni testünk súlyát, sokszor órákon keresztül 
és segít az egyensúlyozásban is. Fontos, hogy apró tettekkel kezünket és lábunkat mindig jó 
formában tartsuk. Legalább heti egy manikűrt tanácsolunk.  
Teljes manikűr és pedikűr előtt áztassa kezét és lábát forró, szappanos vízben, hogy megpuhuljanak. 
Kerülje a mosószereket, és azokat a szappanokat, amelyeknek pH-ja magasabb, mint 7,5. Csak azután 
vágja le körmeit, hogy megpuhította őket. Száraz bőr, bőrkeményedés vagy bármilyen vastag bőr 
által kialakult képződmény esetén használja a szokásos tartozékokat és speciális krémet.  
Hogy körmei ne legyenek annyira törékenyek, fogyasszon több fehérjét és vitamint mindennapi 
étkezései során (főleg B vitamint, ami segít növelni a köröm vastagságát).  
Minden, amit a szervezetünkbe bejuttatunk, meghatározza a külsőnket.  
Soha ne tépje le a felhámot, vagy ne nyomja be túl erősen.  
Legyen gyengéd és használja a megfelelő tartozékokat. Húzzon a kezére pamutkesztyűt a száraz 
műveletek elvégzéséhez, és gumikesztyűt a vizes műveletek elvégzéséhez.  
A tyúkszem és a nagylábujjon lévő köröm megnyomódásának elkerülése érdekében hordjon mindig 
kényelmes cipőt. A köröm benövésének elkerülése érdekében mindig figyeljen arra, hogy hogyan 
vágja a körmét.  
Mindig a használati utasításnak megfelelően használja a készüléket.  
Az új LAICA manikűr és pedikűr készletének segítségével megfelelően tudja kezelni lábát és kezét.  

• A kéz és a láb körmeinek gondozásához és higiéniájához 

• Bármilyen bőrkeményedés hatékony eltávolításához 

• 5 db különböző tartozékkal ellátva 

• Kézben hordható csomagolás 

• Könnyű használat 

• Elemmel működtethető 

• Hordozható 
 
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 
Az elektromos készülékeket kizárólag az alábbi biztonsági szabályok betartásával lehet használni: 

• Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbálja meg kiszedni, hanem azonnal húzza ki a 
konnektorból.  

• Zuhanyzás vagy fürdés közben ne használja a készüléket. 

• A készülék soha ne kerüljön vízbe vagy más folyadékba.  

• A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy 
fogyatékos ember ne használja. 

• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.  
A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül. 
A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó 
meghibásodásért.  

• Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés 
nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz. 

• Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná 
megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz. 

• A készüléket hőforrástól tartsa távol. 



• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a 
konnektorból, vagy megnyomja a bekapcsoló gombot.  

• A készüléket csak a megadott feszültséggel használja. 

• Miután a készüléket 20 percig egyfolytában használta, legalább 15 percig hagyja hűlni.  
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
Helyezzen be két darab AA-s elemet a készülék hátulján található elemtartó részbe.  
Válassza ki a használni kívánt tartozékot, és erősítse a készülékre. Az éppen használt tartozékot 
emelje le a készülékről, és cserélje ki egy másikra.  
Mindig a megfelelő kapcsolót használja a készülék működtetéséhez.  
Két különböző sebességet választhat a készülék tetején található gomb megnyomásával.  
 
A készülékhez öt különböző tartozék jár a teljes manikűrhöz és pedikűrhöz: 
1 – finom kőporos hámlasztó korong: a kézen és a lábon lévő száraz bőr kezeléséhez 
2 – durva, rücskös fej: a száraz bőr eltávolításához és a körömbenövés kezeléséhez 
3 – finom fej: a kéz- és lábkörmök felületének alakításához 
4 – tisztítónemez: elsimítja és lecsiszolja a köröm szélét a reszelés után, valamint tisztítja a köröm 
felületét 
5 – hámbőr eltávolító: eltávolítja a felesleges hámfelületet 
Minden használat után kenje be kezét és lábát hidratáló krémmel.  
 
FONTOS: A kezelés alatt mindig figyelje az elért eredményt. Ez főleg a cukorbetegek esetében fontos, 
mivel az ő kezük és lábuk általában kevésbé érzékeny.  
A készülék rendszeres használatával keze és lába mindig remekül fog kinézni.  
 
CE Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel 
bizonyít, az EEC 2004/18-as rendeletére, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 
2006/95-ös rendeletére, az elektromos anyagok bizonyos feszültség alatti használatára vonatkozik.  
Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás alapján teszteltek, így 
bizonyítva, hogy nem okoz gondot, ha más készülékhez közel helyezkedik el, és hogy a használati 
utasítást követve használata biztonságos. Ha működésbeli problémák lépnek fel, ne használja tovább 
a készüléket, és ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.  
 
 
Hulladék elhelyezés (DIR. 2002/96/EC – WEEE) 
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell 
gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A 
működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja 
le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai 
környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, 
hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, 
hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják.  
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga 
után.  
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉSEK 
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. 
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra 
bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 



 
 
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK: 
 
 

1. A jótállási idő: a 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt 
tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 2 év.  

2. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak 
minősül (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból 
szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek 
érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK 
MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének 
vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.  

3. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ 
IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK. 

4. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:  
− A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban 

foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,  
− A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ) következménye, 

 
ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK: 

1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy 
kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a 
kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a 
szerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. 
2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a szerviz a 
kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségnek a dolog tulajdonságaira és a 
fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak 
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő 
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye.  
3. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a 
Silko&Co Kft-nek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a 
hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a fogyasztó 
érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 
4. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. 

 
KÉSZÜLÉKCSERE: 

1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a 
rendeltetésszerű használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránt igényt a 
vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A kereskedő a meghibásodás tényét a szerviz 
bevonásával ellenőrizheti. A fogyasztó csereigény érvényesítésére a nyitva álló szavatossági-, 
illetve jótállási határidő egésze alatt jogosult. 

2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg, új, ugyanolyan típusú készüléket 
kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat vissza kell fizetni, vagy a 
vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. 

 
FONTOS TUDNIVALÓK: 

1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári 
Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. 
Rendelet tartalmazza. 

2. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz vagy a szervizhez intézheti, 
akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint. Amennyiben a 
fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
szervizhálózata bevonásával ellenőriztetheti a hibás teljesítés meglétét. 



 
 
 

 

 
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
 
Forgalmazó 1 neve és címe:  Silko&Co. 1042 Budapest, József Attila u. 94. 
Termék megnevezése: MD6041 Manikűr-pedikűr szett 
Termék típusa: LAICA 
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
 
A jótállási igény bejelentésének id őpontja:  .........................................................................................................................  
Javításra átvétel id őpontja:  ..................................................................................................................................................  
Hiba oka:  ................................................................................................................................................................................ 
 ......  
Javítás módja:  ........................................................................................................................................................................  
A termék fogyasztó részére való visszaadásának id őpontja:  .............................................................................................  
A jótállás – kijavítás id őtartamával meghosszabbított – új határideje:  ..............................................................................  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
 
A jótállási igény bejelentésének id őpontja:  .........................................................................................................................  
 
 
 

                                                           
1 A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 


