ELEKTRICKÁ BRUSKA NA NEHTY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Vážená zákaznice,
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. S touto lehkou víceúčelovou přenosnou mini bruskou
na nehty můžete nyní provádět většinu profesionálních manikúrních postupů v pohodlí domova. Nyní
můžete pilovat, tvarovat, vyřezávat, leštit, vrtat, dělat manikúru, pedikúru, odstraňovat mozoly a
odumřelou pokožku. Dodává se s 6 kovovými lešticími/pilovacími hlavicemi a 6 smirkovými páskami;
rychlost ovládání lze měnit podle potřeby (3 000-20 000 ot/min). Jedná se o skvělý nástroj pro dívky a
ženy a je vhodný pro přírodní i umělé nehty

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a všechna varování. Tuto příručku
uschovejte pro budoucí použití

OBSAH BALENÍ

1 x elektrická bruska na nehty
1 x nabíječka
6 x vyměnitelná hlavice (5 diamantových, 1 smirková se 6
smirkovými páskami)
1 x uživatelská příručka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
•
•
•
•
•
•
•

Napětí: AC 100-240 V 50/60 Hz jednofázové, AC 220-240 V / 50 Hz, dvojitá izolace
Regulace otáček: 3 000 ot/min až 20 000 ot/min
Rozměry: 160 mm x 24 mm
Typ kleštiny: 2,4 mm
Víceúčelové použití: vyřezávání, rytí, frézování, broušení, ostření, pilování, leštění, vrtání
atd.
Barva: Růžová
Materiál: ABS a kov
Brusku na nehty lze použít na přírodní i umělé nehty

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.

Sada na manikúru je určena výhradně ke zkracování, pilování a péči o nehty na rukou a
nohou a k odstraňování kůže ze špiček prstů na rukou a nohou, z pat a polštářků. Sadu
používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu k obsluze.
2.
Sadu nesdílejte s nikým dalším. Je určena pro použití jednou osobou.
3.
Pokud máte nějaké kožní problémy nebo jiné zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem.
4.
Nevyhlazujte jeden nehet déle než 2-3 sekundy.
5.
Pokud zařízení způsobí bolest nebo podráždění, okamžitě jej přestaňte používat.
6.
Toto zařízení by neměly používat děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností nebo nedostatečnými znalostmi, bez
dozoru osoby odpovědné za jejich bezpečnost a zdraví, nebo aniž by od této osoby dostaly
instrukce, jak zařízení ovládat. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a
údržbu, pokud nejsou pod dozorem.
7.
Nikdy nepoužívejte poškozenou hlavici.
8.
Při výměně příslušenství nebo kleštiny vždy přístroj odpojte.
9.
Přístroj odpojte vždy, když jej přestanete používat.
10. Neuvolňujte tlačítko zámku násady, když je přístroj v chodu.
11. Nepoužívejte v blízkosti vody a nevkládejte do vody. Pokud motorek spadne do vody,
okamžitě přístroj odpojte a nesahejte do vody.
12. Po použití se hlavice ani kleštiny nedotýkejte, protože hlavice a kleština jsou na dotyk příliš
horké.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Používejte ochranné brýle nebo masku, abyste zabránili vniknutí prachu do očí a plic.
Produkt je určen pouze pro domácí použití. Neměl by se používat ke komerčním účelům.
Přístroj není vodotěsný. Vyhněte se kontaktu s vodou.
Nevystavujte zařízení přímému slunci nebo nadměrně teplým a vlhkým místům, ani jej zde
neskladujte. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
Pokud se přístroj nepoužívá, musí být uložen na suchém místě.
Vždy udržujte manikúrní sadu zcela suchou. Neskladujte ve vlhkém prostředí a nedovolte,
aby voda nebo jiná kapalina pronikla dovnitř.
Pokud k zařízení není připojeno příslušenství, nezapínejte jej.
Do otvorů v zařízení nikdy nevkládejte žádné předměty ani prsty.
Nepoužívejte zařízení venku.
Vysvětle svým dětem, že manikúrní sada není hračka. Nepoužívejte produkt pro péči o
nehty u dětí a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Nepoužívejte příslušenství v blízkosti vlasů a pokožky hlavy, obočí a řas, aby nedošlo k
nehodě a poškození, a nepoužívejte jej v blízkosti oděvů, napájecích kabelů, tkaniček atd.
Nikdy netlačte příliš silně na jedno místo ani ho nepoužívejte příliš dlouho na jednom místě.
Nepokoušejte se sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat, protože hrozí
nebezpečí zranění a úrazu elektrickým proudem. Tyto úkony přenechte kvalifikovaným
osobám.

ČÁSTI

1.Šroub hlavice
2.Kovové tlačítko pro
výměnu příslušenství
3.Přepínač rychlosti
4.Nabíjecí zdířka
5.Sada příslušenství

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ A JEJICH POUŽITÍ
1.
JEHLOVÁ HLAVICE
- Používá se k leštění hran nehtů
- Vyleští obě strany nehtu
- Používejte k leštění nehtů a pilování
špiček nehtů
2.
KULATÁ HLAVICE
- Používá se k leštění vyhloubených a
vypouklých částí plochy nehtu
- Odstraňuje vyduté části na povrchu
nehtu a laku na nehty
- Leští výstupky na nehtech
3.
KÓNICKÁ HLAVICE
- Používá se k leštění povrchu nehtů
- Na vyleštění špičky nehtu
- Na leštění povrchového rytí
- Na leštění hrany nehtu

4.

MALÁ VÁLCOVÁ HLAVICE
Na pilování kořenů velkých nehtů, odstraňování mozolů
Na leštění kořenů nehtů a exfoliaci
Na leštění kořenů malých nehtů, odlupování kůže
Na leštění povrchu nehtů, odstranění laku na nehty a akrylových nehtů

5.

VELKÁ VÁLCOVÁ HLAVICE
Na pilování kořenů velkých nehtů, odstraňování mozolů
Na leštění kořenů velkých nehtů a exfoliaci
Na broušení kořenů velkých nehtů, odlupování kůže
Na leštění povrchu nehtů, odstranění laku na nehty a akrylových nehtů

6.

SMIRKOVACÍ HLAVICE
Je třeba použít spolu se smirkovacími kroužky k leštění tvrdých a drsných nehtů

PROVOZ
1.
2.

3.
4.

5.

Před nasazením hlavice odpojte nástroj z elektrické zásuvky.
Stiskněte tlačítko zámku násady a pomocí kleštiny uvolněte matici kleštiny. Vložte hlavici a
pevně utáhněte kleštinu, ale vyvarujte se nadměrného utahování matice kleštiny a nikdy
nepoužívejte poškozenou hlavici. Poznámka: Pokyny k instalaci příslušenství naleznete v
následující kapitole (níže).
Připojte nabíječku k zařízení. Připojte elektrický kabel k elektrické zásuvce.
K dispozici je vypínač OFF/ON. Otáčením knoflíku pro regulaci rychlosti na rukojeti vyberte
požadovanou rychlost. Po zapnutí přístroj nejprve běží na nižší rychlost, posunutím
přepínače vyhledejte potřebnou rychlost. Když je plně zapnutý, rychlost je 3 000 až 20 000
ot/min. Pro úplné zastavení posuňte přepínač na OFF.
TIPY: Z bezpečnostních důvodů upravte rukojeť před změnou směru (vpřed/vzad) na
nejnižší rychlost.
Po dokončení nástroj vypněte a odpojte.

JAK NAINSTALOVAT HLAVICI

1.

Stiskněte a podržte tlačítko zámku.

2.

Povolte šroub hlavice. Držte tlačítko a otáčejte hlavicí proti směru hodinových ručiček,
dokud se neuvolní.
POZNÁMKA: Šroub hlavice se uvolní otáčením proti směru hodinových ručiček a utáhne
otáčením ve směru hodinových ručiček.

3.

Vložte a zatlačte požadovanou hlavici do otvoru podle obrázku.
POZNÁMKA: Pokud chcete nástavec vyjmout, vypněte přístroj a hlavici jemně vytáhněte
ven (nezapomeňte uvolnit šroub hlavice).

4.

Po vložení stiskněte tlačítko a otáčením v opačném směru (ve směru hodinových ručiček)
nástavec utáhněte.

JAK NAINSTALOVAT SMIRKOVÝ KROUŽEK
Nejprve vyberte smirkový kroužek, který chcete použít. Můžete si vybrat ze 3 různých kroužků.

Čím větší číslo, tím hladší.
Čím menší číslo, tím hrubší.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyberte správnou brusnou hlavici
Vložte přímo do otvoru hlavice šroubu
Nainstalujte smirkový kroužek
Lze použít k odstraňování laku z nehtů
Odstraňuje odumřelou pokožku z prstů
Můžete si vybrat z různých smirkových kroužků

ČIŠTĚNÍ
Poznámka: Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte zařízení po každém použití.
UPOZORNĚNÍ: Zařízení není vodotěsné, NEOPLACHUJTE jej. Vždy udržujte zařízení v suchu.
NEDOVOLTE, aby do zařízení pronikla jakákoli kapalina.
1.
2.
3.

Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
Z příslušenství vždy vyjměte hlavici.
Příslušenství otřete suchým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani
rozpouštědla.

SKLADOVÁNÍ
Pokud zařízení nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nevystavujte zařízení nadměrně teplým
a vlhkým místům, ani jej zde neskladujte
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení nefunguje.

Upevňovací hlavice
není správně
nainstalována.
Nabíječka není
správně
nainstalována.
Zástrčka není v
zásuvce správně
nainstalována.
Zásuvka je poškozená.
Napájecí kabel může
být poškozen.

Zkontrolujte upevňovací hlavici a
ujistěte se, že je správně nainstalována
(postupujte podle pokynů).
Zkontrolujte, zda je nabíječka správně
připojena k zařízení.
Správně zasuňte zástrčku do zásuvky.

Připojte zařízení do funkční zásuvky.
Abyste se vyhnuli nebezpečí, musí být
napájecí kabel vždy vyměněn
kvalifikovaným servisním technikem
nebo kvalifikovaným technikem.

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem
v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví
nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří
opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo
sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

Další informace o produktu najdete na naší webové stránce
https://(insert your local site)/
Podívejte se na naše speciální nabídky a využijte výhod, které nabízíme.
NÁZEV PRODUKTU: ELEKTRICKÁ BRUSKA NA
NEHTY
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
DOVOZCE: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Pro více informací nás kontaktujte na čísle (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) nebo nám napište na emailovou adresu: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)

