
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V183J Bruska na nehty s nástavci 65W  

Popis:

Leštičky jsou vysokorychlostní, nabízí rychlé leštění, vybavené zámkem hlavy, kombinací 
rychle se měnícího leštících nástavců a napájecího zdroje. Je určen k leštění nehtů, zubů, 
plísní, šperků a dalšího přesného leštění. Různé hlavy jsou navrženy tak, aby získaly různé 
lešticí účinky.

Charakteristika:

1, přenosná leštička

Vybaven mechanismem rychlo upínače,  blokováním, vysokou rychlostí, nízkými otáčkami a 
bezpečné díky nízkému napětí.

2, Napájení

Stabilní dodávka energie, ochrana proti přetížení, efektivní převodník, tlačení nohou, 
nepolarizovaná regulace rychlosti.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1, Před připojením k napájení se ujistěte, že je vstupní napětí stejné jako napětí požadované 
na zadní straně napájecí skříňky.

2, Připojte leštičku k výstupní zásuvce napájecího zdroje, poté připojte nožní tlačení k zásuvce 
nožního tlačení na zadní straně napájecí leštičky

3, Vyberte si různé nástavce podle různých požadavků

4, Upravte rychlost na minimum

5, Přepnete-li na „FOOT“, pokud se rozhodnete použít tlačení nohou, rychlost se zvýší se 
zvýšením síly tlačení nohou

6, Lze zvolit opačný směr rotujících nastavců, ale pouze v nepracujícím stavu. Leštičku lze 
restartovat, pokud se zastaví kvůli přetížení

7, Při spuštění nebo zastavení leštičky musí být rychlost nastavena na minimum
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8, Pokud kontrolka nesvítí během práce, zkontrolujte pojistku a pokud je poškozená, vyměňte 
ji.

9, Pokud leštičku delší dobu nepoužíváte, ujistěte se, že je vypnutá.

10, Nezasahujte do přístroje, pokud přístroj nepracuje správně kontaktujte servis.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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