Veel gestelde vragen
Wat is de imix?
imix mengt alle gel polish en nagellak op basis van magnetische techniek.
imix is heel makkelijk te gebruiken, maakt nauwelijks geluid, voorkomt luchtbelletjes, zorgt voor een
gelijkmatig mengsel zonder kleurverschil en voorkomt verspilling.
imix is een klein, strak en stijlvol apparaatje met 12 wisselende LED kleuren, dat een opvallende
aanwinst is voor elke nagalsalon.
imix wordt geleverd met 10 miXers, een miXtractor en een 1,5m USB kabel.
Hoe gebruik je de imix?
Laat een miXer in een flesje gel polish of nagellak vallen, schroef de dop weer op het flesje, plaats
het op de imix, zet haar aan en zie hoe de gel of lak zijn kleur terugkrijgt.
Zo simpel is het!
Is imix hands-free?
Ja, nadat je het flesje op de imix geplaatst hebt en op de aan/uit knop gedrukt hebt, heb je je
handen vrij terwijl de imix haar werk doet.
Hoe lang moet de imix aan staan?
De standaard mengtijd is 5 minuten, maar je kan de imix instellen op een langere of kortere tijd.
Hoe zet ik de LED verlichting uit?
Je kan de verlichting uitzetten door de aan/uit knop langer dan 2 seconden ingedrukt te houden.
Hoe doe ik de miXer in het flesje?
Je laat de miXer gewoon in het geopende flesje vallen.
Laat ik de miXer in het flesje?
Ja, je laat de miXer in het flesje zitten tot het leeg is.
Wat doe ik als het flesje leeg is?
Als het leeg is, dan haal je de miXer met behulp van de miXtractor uit het flesje en maak je de miXer
schoon of doe je hem in een nieuw flesje met dezelfde kleur.
Hoe maak ik de miXers schoon?
Nadat je de miXer uit het flesje gehaald hebt met de miXtractor, kan je deze in een klein beetje
aceton doen om hem schoon te maken.
Wat is de invloed van kogeltjes op de imix?
Veel gels en lakken bevatten kogeltjes ten behoeve van het mengen. Deze hebben geen enkele
invloed op de imix en kunnen in het flesje blijven.
Wat als er kogeltjes meekomen met de miXer?

Als je de miXer uit een flesje haalt, kunnen de kogeltjes meekomen. Dat is geen enkel probleem. Je
kan de kogeltjes weer terug doen in het flesje.
Maakt het uit of mijn flesjes rond zijn?
Nee, ook op vierkante flesjses werkt de imix. Het kan zijn, dat je de miXer niet kan horen rond
draaien vanwege het grotere oppervlak, maar hij draait wel degelijk.
Werkt de imix ook op erg oude producten?
Als flesjes te lang niet gebruikt zijn, dan kan het product volledig gesplitst zijn. In dat geval verdient
het aanbeveling om het flesje even te schudden voor de imix te gebruiken.
Hoe lang blijft het product goed gemengd?
Eenmaal gemengd blijft het mengsel langdurig goed. Bij twijfel kan het geen kwaad om de imix nog
eens te gebruiken.
Kan ik imix gebruiken voor base en top coats?
Het kan wel, maar er is geen reden om imix te gebruiken met base en top coats, omdat die geen
kleur pigmenten bevatten en er geen splitsing zal optreden.
Werkt de imix met flesjes van elke vorm en grootte?
Ja, de imix is getest met alle bekende flesjes.
Werkt de imix met gel potjes?
Ja, maar hard gels zijn veel dikker en daardoor draait de miXer veel langzamer. Afhankelijk van de
dikte van de gel moet de imix dan ook langer aan staan. Hard gels hoeven doorgaans niet gemengd
te worden met de imix, maar het kan wel, althans als het potje in de imix past.
Waarom knippert mijn imix met wit licht?
Als je de imix gebruikt op een erg dikke gel of lak, dan laat de imix dat weten door wit te knipperen.
De imix doet vervolgens gewoon haar werk, maar als je denkt, dat dat nodig is, kan je de imix na
afloop nog een keer aanzetten.
Waarom zou ik niet gewoon schudden?
Schudden kan, maar is minder makkelijk en minder leuk, kan geen beter resultaat opleveren en kan
wel polsklachten geven.
Wordt de imix geleverd met een stekker?
De imix wordt geleverd met een 1,5 meter USB kabel, die aangesloten kan worden op een laptop of
een USB stekker.
Waar wordt de imix gemaakt?
De imix wordt gemaakt in Engeland van onderdelen, die uit China en Engeland komen.
Wordt de imix geleverd met garantie?
Ja, de imix wordt geleverd met een jaar garantie.

