
Neem de gebruiksaanwijzing goed door om schade 

aan uw nieuwe product te voorkomen

Manicure-en pedicureset 

GEBRUIKSAANWIJZING
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1.  Over Just Care

2.  Product profiel

4.  Gebruiksinstructies

3.  Verpakkingsinhoud

Bedankt voor het kiezen van Just Care! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing 

aandachtig door om eventuele beschadigingen en defecten te voorkomen. Volgt 

altijd deze instructies voor veilig gebruik.

Het product is een manicure-en pedicure set, dan kan worden gebruikt voor 

de verzorging van handen en voeten. Doormiddel van de multifunctionele 

opzetstukken welke gemakkelijk omgewisseld kunnen worden, kunnen handen 

en voeten op vrijwel elke wijze onderhouden worden.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat deze wordt aangesloten 

op de stroomtoevoer.

2. Sluit het apparaat altijd goed aan op de stroomtoevoer zodat deze niet kan 

losgaan tijdens gebruik. Let op: De kabel moet altijd extra goed in het apparaat 

bevestigd worden door de tril beveiliging. Druk de kabel daarom voor gebruik 

extra goed aan.

3. Selecteer het gewenste opzetstuk  en schuif deze voorzichtig door de spil 

opening.

4. Roteer het onderstuk met de klok mee of tegen de klok in om de gewenste 

roteerdirectie in te stellen. Hiermee schakelt u het apparaat in. 

5. Het apparaat begint nu te werken op lage snelheid. Druk op + om de 

draaisnelheid te verhogen en druk op – om de draaisnelheid te verminderen 

naar wens.

6. Om een opzetstuk te verwijderen, zorg dan dat het apparaat uit staat en trek 

het opzetstuk recht uit de spil.

• 1x Manicure-en pedicureapparaat

• 1x Luxe etui met handvat

• 1x Gebruikshandleiding

• 1x Adapter

• 7x Opzetstukken

• 10x Reserve schuurrolletjes
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5.  Gebruiksadvies opzetstukken

5.1  De opzetstukken

Cilinder-opzetstuk met 

schuurpapier

Naaldfrees: Precisiehulpstuk om dode huidcellen en nageldelen af te vijlen. 

Behandeling van de nagelriemen.

Vlamfrees: Voor het losmaken en/of verwijderen van ingegroeide nagels en 

verwijderen van dode huidcellen langs de nagelriem.

Saffierkegel: Voor het verwijderen van droge huid, eelt en/of eeltknobbels aan 

voetzool en hiel en het bewerken van de nagels.

Cilinder frees: Voor het glad maken en polijsten van nageloppervlakken.

Saffier-eeltslijper: Voor verwijdering van grove eeltlagen en/of grote eeltknobbels 

op de voetzool en hak.
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Viltkegel: Voor het gladmaken en polijsten van de nagelrand na het vijlen, alsmede 

reiniging van het nageloppervlak.

Cilinder-opzetstuk met schuurpapier: Om droge huid en/of eelt te verwijderen en 

om nagels af te vijlen.

▶  Begin altijd op een lage snelheid en stel bij naar behoefte.

▶  Werk altijd van buiten naar binnen bij nagelverzorging.

▶  Gebruik het apparaat enkel op een droge huid voor een optimaal effect.

▶  Smeer na gebruik de verzorgde gebieden in met een crème.

5.2   Extra gebruikstips

6.  Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ook door 

personen met beperkte fysieke en/of mentale capaciteiten wanneer zij de 

instructies begrijpen of begeleid worden. Houdt het apparaat en de kabel uit de 

buurt van kinderen onder de 8 jaar. 

1. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bad, douche of andere water 

bevattende containers. 

2. Duw de stroomtoevoer goed in het apparaat zodat deze in werking gesteld 

kan worden zonder dat de kabel er tijdens gebruik uit kan schieten.

3. Houdt het apparaat droog.

4. Gebruik het apparaat niet wanneer deze is beschadigd.

5. Gebruik het apparaat niet wanneer de voedingskabel is beschadigd.

6. Dit apparaat is uitsluitend bedoelt voor de verzorging van handen (manicure) 

en de verzorging van voeten (pedicure).

7. Gebruik het apparaat  niet met andere opzetstukken dan welke bij de set zijn 

meegeleverd.

8. Laat het apparaat niet aanstaan wanneer deze niet gebruikt word.

9. Houd de stroomtoevoer en kabel weg van warme oppervlakken.

10. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer en kabel niet nat worden.

11. Sluit het apparaat niet aan op de stroomtoevoer wanneer de handen nat zijn.

12. Wanneer het apparaat lang en intensief gebruikt word, kan deze warm worden; 

neem pauzes om de eigen veiligheid te waarborgen.
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7.  Product onderdelen

Spil

Rotatiesnelheid 

verminderen

Rotatiesnelheid 

verhogen

Rotatie sterkte 

indicator

Rotatie richting 

schakelaar

Stroomtoevoer

▶  Het apparaat mag nooit ondergedompeld worden in water of andere 

vloeistoffen.

▶  Zorg ervoor dat het apparaat uitstaat en niet meer is aangesloten voordat deze 

schoon gemaakt gaat worden.

▶  Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.

▶  Maak de opzetstukken schoon met een borsteltje of een vochtige doek.

8.  Overige informatie

8.2   Recycling

8.1   Onderhoud apparaat

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur 

niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via 

gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat 

conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in 

uw gemeente.



V: Ik heb een vraag over het gebruik van het product. Kan ik deze stellen?

A: Ja. U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar info@vdgoods.nl. Wij 

streven u op werkdagen binnen 24 uur van een antwoordt te kunnen voorzien.

V: Ik zou graag reserve opzetstukken willen bestellen. Kan dat?

A: Nee. Wij verkopen de opzetstukken niet los. U kunt ons altijd mailen op                    

info@vdgoods.nl  indien u toch graag reserve opzetstukken wenst, dan zullen wij 

altijd kijken of we u toch hierin kunnen voorzien.

V: Ik zou het product graag willen retourneren. Kan dat?

A: Ja. U kunt het product met gemak retourneren binnen 1 maand na aankoop 

op de bestelpagina van bol.com. U zult het volledige aankoopbedrag binnen 3 

werkdagen na ontvangst op de rekening teruggestort krijgen.

V: Mijn wettelijke retourtermijn van 1 maand op bol.com is verlopen, maar ik 

zou toch graag het product willen retourneren. Wat nu?

A: Wij bieden een garantietermijn van 1 jaar voor elke aankoop. Neem contact 

op met info@vdgoods.nl en we zullen u persoonlijk helpen. Wij reageren op 

werkdagen altijd binnen 24 uur.
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9.  Veel gestelde vragen

Bedrijfsinformatie

VD Goods – Partner van Bol.com

Afdeling Just Care

KvK: 77831268

info@vdgoods.nl


