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NAVODILA ZA 270430 CRAZY CHIC SET SUPERSTAR NOHTI ŠK. 15174                                 
VSEBINA: Vsebina: prenosna konzola, ki jo je potrebno sestaviti, aplikator za lak za nohte, gobice, svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu, sušilnik za nohte, pilica za nohte, 2 laka 
za nohte (1 x 5 ml rdeč lak za nohte/red nail polish; 1 x 5 ml vijola lak za nohte/violet nail polish: sestavine (ingredients) in količina prikazane na embalaži in na originalnih navodilih), 2 x 
lesketajoč prah, diski, lepilne šablone za nohte, lij, priložena navodila. Številka serije in datum poteka veljavnosti sta navedena na embalaži in etiketi izdelka. Preberite in shranite  
navodila za kasnejšo uporabo. Glejte sličice na originalnih navodilih. 
VARNOSTNE INFORMACIJE: Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 6 let. Uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pred uporabo seta preberite navodila, sledite jim in shranite 
jih. Komplet/set hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 6 let. Majhne otroke in živali držite stran od igralnega območja seta.  Odgovorna odrasla oseba mora  pred  igro seznaniti otroke 
z opozorili, informacijami o varni uporabi  in potencialnih nevarnostih pri igri s setom. Pripomočke in okraske, ki so priložene setu, uporabljajte samo na način, kot je zapisano v 
navodilih. Laka za nohte ne nanašajte na predele nohta, ki so blizu odprte rane ali razdražene kože. Konzolo s kozmetiko hranite v hladnih in suhih prostorih, stran od direktne  
sončne svetlobe in virov toplote.  
NASVETI ZA ODRASLE, KI NADZORUJEJO IGRO: Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek. Komplet/set hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 6 let. 
Odrasla oseba, ki nadzoruje poskuse, se mora pred začetkom dejavnosti pogovoriti z otrokom ali z otroci o opozorilih, varnostnih napotkih in morebitni nevarnosti. Pazite, da material 
ne pride v stik z očmi. Umijte si roke pred in po vsaki dejavnosti. Območje dejavnosti- delovna površina mora biti čista. Uporabljajte samo lak za nohte in pripomočke, ki so del seta. Ne 
uporabljajte opreme, ki ni bila dobavljena v kompletu ali priporočena v navodilih za uporabo. Lak za nohte hranite v hladnih in suhih prostorih, stran od direktne sončne svetlobe in 
virov toplote. Označen rok uporabe se nanaša na pravilno shranjeno kozmetiko. 
KAKO NANAŠAMO IN ODSTRANJUJEMO LAK  ZA NOHTE:Pred uporabo laka za nohte si vedno umijte roke. Ne nanašajte laka za nohte za odrasle pod ali nad lakom za nohte, ki je del 
seta zato, ker ga ne boste mogli odstraniti na način, kot je napisano v teh navodilih. Nanesite lak za nohte na suhe nohte. Lak za nohte odstranite tako, da ga enostavno oluščite stran z 
vaših nohtov. Ne uporabljajte odstranjevalca laka za nohte (aceton) ali ostalih raztopin. Lesketajoč prah: nanašajte samo na nohte. 
OPOZORILO! Lak za nohte nanašajte samo na nohte. Izogibajte se stikov z ostalimi deli telesa, posebno  z očmi in usti. Ne nanašajte laka za nohte čez rane in/ali razdraženo kožo. 
Uporabljajte previdno: lak za nohte lahko poškoduje pohištvo, preproge ali porozne površine. POZOR. Svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu držite stran od oči. Ne usmerjajte ga 
proti očem ali obrazu. 
INFORMACIJA ZA PRVO POMOČ:  
Pri stiku z očmi: oči sperite z veliko količino vode in jih imejte odprte. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 
Pri zaužitju: usta sperite z vodo in spijte nekaj sveže vode. Ne sprožajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: ponesrečenca odnesite na svež zrak. 
Če ste v dvomu, takoj poiščite zdravniško pomoč. Vzemite s seboj oboje – kozmetiko in embalažo, v kateri je le ta shranjena. 
SESTAVA: Predno začne, izberite v vašem domu dobro osvetljen prostor in prostorno delovno površino; delovno površino pokrite s plastičnim prtom ali časopisnim papirjem, da se 
izognete umazaniji oz. da ne umažete delovne površine. Prosite odraslo osebo za pomoč pri sestavi konzole.  Nadaljujte na naslednji način: bel pokrov pravilno namestite v roza osnovo 
in se prepričajte, da so zatiči poravnani (slika 1/fig 1). Vstavite aplikator na bel pokrov (slika 2/fig 2). Opomba. Da si olajšate vstavitev aplikatorja, ga položite navpično tako, da narahlo 
pritisnete prvo na eni strani, nato še na drugi strani. Vstavite spužvo pravilno v ustrezno vdolbinico aplikatorja (slika 3/fig 3). Vstavite posodico za lesketajoč prah kot prikazuje slika 
4/fig 4. Vstavite sušilec za lak za v sredino konzole in položite svinčnik v ustrezno vdolbino in kabel skozi režo (slika 5/fig  5). Vstavite preostale komponente seta v konzolo (slika 6/fig 6). 
Za prenašanje konzole uporabite priročne stranske oprijeme. Narejeno. Sedaj lahko začnete. 
APLIKATOR LAKA ZA NOHTE 
Ko ustvarite s pomočjo pilice za nohte obliko nohta, ki jo želite, uporabite aplikator za nohte. Izberite stil, ki vam ustreza in sledite dragocenim nasvetom korak za korakom. 
»Klasični« stil: za super barvite nohte! Izberite lak za nohte, ki vam je všeč in ga nanesite na nohte. Položite noht v ustrezno vdolbinico na aplikatorju, da boste lažje in natančneje 
nalakirali nohte (slika 7/fig 7). Sedaj roko takoj premaknite na območje za sušenje (slika 8/fig 8). Če niste v celoti pokrila nohta z lakom, nanesite še eno plast potem, ko se prva plast 
popolnoma posuši. 
»Glamur« stil: Opozorilo.Lepilne šablone so za enkratno uporabo. Izberite šablono, ki vam je všeč in jo nalepite na noht, ki ga želite okrasiti (slika 9/fig 9). Lak za nohte nanesite na 
gobico (slika 10 /fig 10), prst vstavite v vdolbinico, spustite pokrovček z gobico nalakirano z lakom, da le ta obarva noht (slika 11 /fig 11) . Ponovite postopek, če je potrebno. Sedaj roko 
takoj premaknite na območje za sušenje (slika 12/fig 12). Pazljivo odstranite šablono, da ne poškodujte dekoracije. 
»Deco« sijaj: naj vaši nohti utripajo! Ponovite prve 3 korake kot pri »glamur« stilu. Nato, nadaljujte z uporabo svinčnika za razporejanje lesketajočega prahu – sledite korakom, ki so 
opisani v odstavku »svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu«. Opomba: pazljivo odstranite šablono šele takrat, ko ste nohte že okrasili z lesketajočim prahom in je dekoracija 
popolnoma suha. 
»Popolni« sijaj: za temeljito sijoče nohte. Prvo, položite disk na plastičen vrh na konzoli, kjer si lakirate oz. dekorirate nohte na tak ali drugačen način (slika 13/fig 13). Zavrtite disk in 
izberite obliko, ki najbolj ustreza vašemu nohtu ter položite prst v vdolbinico in se prepričajte, da je oblika ustrezna (slika 14/fig 14). Izberite lak za nohte, ki vam je všeč  in ga nanesite 
na gobico (slika 10 /fig 10). Spustite pokrovček z gobico nalakirano z lakom, da le ta obarva noht. Ponovite postopek, če je potrebno. Dvignite pokrovček in pazljivo odmaknite prst (slika 
15/fig 15). Opomba: Če želite uporabite lak za nohte drugačne barve, lahko uporabite oba konca gobice: enostavno jo odstranite in obrnite ter uporabite čisto stran gobice.  
Sedaj nadaljujte  z uporabo svinčnika za razporejanje lesketajočega prahu. Pomembno. Ne uporabljajte acetona ali kakršne koli druge kemične snovi za odstranjevanje laka za nohte z 
nohtov. Priložen lak za nohte je izdelan na vodni osnovi in se ga enostavno olušči stran z nohtov. 
SVINČNIK ZA RAZPOREJANJE LESKETAJOČEGA PRAHU 
Opozorilo. Ne nanašajte lesketajočega prahu na lak za nohte za odrasle. Uporabljajte svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu na pladnju, ki se nahaja na konzoli, da boste lažje 
odstranili prah in očistili površino. Priporočila za pravilno uporabo svinčnika za razporejanje lesketajočega prahu: Uporabljajte svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu kot je 
napisano in prikazano na slikicah v navodilih. Neupoštevanje teh navodil lahko pomeni, da komponenta ne bo delovala pravilno.  Uporabite lesketajoč prah, ki je priložen setu ali pa 
uporabite podoben tip lesketajočega prahu enake velikosti delcev. Delci prahu drugačne velikosti lahko zamašijo svinčnik ali pa povzročijo nepravilno delovanje. POMEMBNO. 
Izogibajte se , da bi vstavili preveč lesketajočega prahu v svinčnik: da slednji deluje pravilno, je dovolj, da vstavite največ ½  posodice lesketajočega prahu, da napolnite svinčnik. 
Pomembno je, da je lak za nohte, ki ga nanašate na noht, še vedno svež oz. neposušen, ko uporabite svinčnik.  Zaradi tega, dekorirajte samo en noht naenkrat. Položite prst z nohtom, ki 
ga želite okrasiti na sredino pladnja in nagnite prst navzdol, da boste kasneje lažje zbrali odvečen prah. Svinčnik med uporabo držite navpično, na višini približno 2 cm od nohta, ki ga 
želite okrasiti. Ne tiščite gumba na svinčniku ves čas neprekinjeno, ampak namesto tega uporabite več kratkih pritiskov na gumb.  Po uporabi odstranite lesketajoč prah iz svinčnika. 
Proizvod držite stran od vlažnih virov, vlažnega okolja. Uporabna priporočila v primeru, da se svinčnik zamaši: prepričajte se, da je lesketajoč prah res prisoten v svinčniku. Potresite 
svinčnik, da se prah razporedi navzdol po notranjosti svinčnika. Pritisnite na svinčnik z roko in držite konico svinčnika navzdol. Obrnite svinčnik navzdol in obratno. POMEMBNO. Za 
dober rezultat, se  prepričajte, da lak za nohte še ni posušen, ko uporabite svinčnik. Zaradi tega, dekorirajte samo en noht naenkrat. Predno začnete, vstavite lesketajoč prah v svinčnik. 
Kako? Zelo enostavno. Privzdignite jeziček na svinčniku in ga rahlo zavijte (slika 16/fig 16). Vstavite lij v odprtino. Stresite ½  posodice lesketajočega prahu v lij (slika 17/fig 17) in tako v 
odprtino svinčnika, nato trdno zaprite jeziček na svinčniku. Da pospešite okraševanje nohtov, vstavite lesketajoč prah v svinčnik predno si nanesete lak za nohte  na nohte. Svinčnik 
aktivirate tako, da potisnete gumb na napravi na desno (slika 18/fig 18). Prst, katerega noht želite okrasiti, namestite na sredino pladnja na konzoli in nagnite prst navzdol, da boste 
kasneje lažje zbrali odvečen prah. Sedaj pritisnite gumb na svinčniku, da razpršite lesketajoč prah po nohtu (slika 19/fig 19). Opomba. Med uporabo svinčnika, ne pritiskajte 
neprekinjeno na gumb, ampak namesto tega uporabite več kratkih pritiskov na gumb.  Odvečen lesketajoč prah z nohta odstranite tako, da noht večkrat nekoliko stresete. Lahko 
uporabite lepilni trak, ki ni priložen setu,  da izboljšate dekoracijo nohta (slika 20/fig 20). Ko prenehate z uporabo naprave, potisnite gumb na sredino (slika 21/fig 21). Ko se dekoracija 
na nohtu popolnoma posuši, si umijte roke, da odstranite odvečen lesketajoč prah. Ko vam priloženega lesketajočega prahu zmanjka, ga lahko kupite v trgovini, kjer prodajajo izdelke 
»naredi sam« ali v trgovini z likovnim/ustvarjalnim materialom. Opomba. Svinčnik bo deloval pravilno samo, če bo velikost  delcev lesketajočega prahu enaka velikosti delcev, ki jo je 
imel priložen lesketajoč prah. Po uporabi, odvečen prah odstranite iz naprave: vzemite posodice za lesketajoč prah ustrezne barve in lij, ki je priložen setu. Vstavite lij v posodico in 
počasi potisnite lesketajoč prah z naprave v lij (slika 22/fig 22). Ne pozabite: po vsaki uporabi operite spužvo aplikatorja za nanos laka za nohte z vročo vodo in nevtralnim milom.  
SUŠILEC LAKA ZA NOHTE 
Za aktiviranje zračnega mehanizma, ki vam omogoči, da se lak za nohte hitreje posuši, potisnite gumb na napravi proti levi. Položite prste z okrašenimi nohti na površino pred oz. pod 
sušilcem za nohte in nadaljujte s sušenjem nohtov. Ko zaključite s sušenjem, ne pozabite premakniti gumb na napravi na sredino.  
Opozorilo. Uporabljajte pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Ne uporabljajte naprave na nikakršen koli drugačen način kot pa je ta, razložen v navodilih. Kakršna koli drugačna 
uporaba se šteje za nepravilno in je nevarna.  Set/napravo hranite izven dosega otrok, mlajših od 6 let. Pred uporaba naprave se prepričajte, da je konzola položena na ravno in stabilno 
delovno površino in preverite, da je gornji del naprave čist in neoviran. Ne usmerjajte toka zraka na poškodovano ali razdraženo kožo. Ne ovirajte odprtine, ki se nahaja na zgornji strani 
naprave sušilca, da se le ta ne pregreje. Nikoli ne uporabljajte in nikoli ne položite naprave pod odeje ali vzglavnike, ker se lahko pregreje in povzroči požar. Naprava je namenjena samo 
za domačo uporabo. Naprave ne puščajte izpostavljene atmosferskim vplivom (sonce, dež itd.,..) in jo vedno držite stran od virov toplote, direktne sončne svetlobe in vlažnosti. V 
primeru napak in/ali motenj, naprave ne uporabljajte in ne posegajte v njo.  
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NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV 
Sušilec laka za nohte in svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu delujeta z 2 alkalnima baterijama  tipa AA/ LR6 1.5 , ki nista priloženi. Ta artikel lahko uporablja samo navedene 
baterije (sličica na zadnji strani originalnih navodil). 
Namestitev in odstranitev baterij: Baterije  naj vstavi odrasla oseba. Na spodnji strani naprave-sušilca za nohte z izvijačem odprite baterijski pokrov. Vstavite 2 baterij alkalnega tipa 
AA/AM3/ LR6 1.5 V – pazite, da so vstavljene pravilno glede na smer polarnosti (+/- simbol, ki je narisan na mestu, kjer  vstavite baterije). Zaprite baterijski pokrov in zatisnite vijak z 
izvijačem. Navodila za pravilno uporabo artikla in menjavanje baterij ter odlaganje izrabljenih baterij – preberite na priloženem listu v škatli (NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO 
ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV). Preberite in shranite za kasnejšo uporabo. 
Priporočila med uporabo: V primeru anomalij ali nepravilnega delovanja, naredite naslednje preproste kontrole: naprave se ne vklopi: Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno? Ali 
je potrebno baterije zamenjati? V primeru motenj v delovanju: odstranite bateriji iz naprave in ju ponovno vstavite, da obnovite pravilno delovanje. 
NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE: Pred čiščenjem odstranite bateriji iz artikla. Artikel čistite samo z vlažno krpo, izogibajte se uporabi abrazivnih in kislinskih snovi, ker lahko 
poškodujejo plastične dele artikla. Artikla ne potapljajte v tekočine. Če pride artikel v stik s tekočino, ga takoj posušite, tako da ga obrišite s suho, čisto in mehko krpo. Ne posegajte v 
notranje sestavne dele artikla, da se izognete poškodovanju le tega. Nastajanje prahu na električnih in elektronskih napravah in izpostavljanje ekstremnim temperaturam, padcem in 
trkom ali vlagi lahko povzroči motnje v delovanju ali poškoduje baterije in/ali plastične dele.  Ne uporabljajte artikla, če je poškodovan. Ne uporabljajte pomivalnega stroja, da operete 
gobice, ki so priložene setu. Uporabite vlažno krpo za čiščenje konzole.  Za temeljito čiščenje, odstranite dodatke, sušilec za nohte in svinčnik za razporejanje lesketajočega prahu. 
Pazite, da vam ne padejo na tla. Navodila o pravilnem odlaganju baterij – preberite na priloženih navodilih, ki so priložena v škatli. 
OPOZORILO! Glavni centri za zastrupitve v posameznih državah – podatki zapisani na originalnih navodilih.  
Za SLOVENIJO: Center za zastrupitve se nahaja v glavni stavbi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na Zaloški 7, v Ljubljani. Telefon: +386 (01) 522 52 83. 


