
Brúska na nechty s pedálom 30 000 ot./min 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia. Tento návod uschovajte na 

bezpečnom mieste pre prípad potreby v budúcnosti.  

 

Technické vlastnosti: 

 nabíjanie: štandardná nabíjačka EÚ 

 Input: AC 110/220V 

 Output: DCV, 05.A 

Použitie: 
POZOR! Pred použitím prístroja vždy skontrolujte jeho stav a príslušenstvo! 

1.) Vybaľte zariadenie a príslušenstvo z krabice. 

2.) Prístroj používajte v čistom a mierne vlhkom prostredí (vlhkosť 20 - 40 ° C a 0-90%) 

3.) Dávajte pozor, aby vám nespadla ovládacia hlava. V ovládacej hlavice sú krehké komponenty. 

4.) Odstráňte drôt z kábla a pripojte adaptér k zariadeniu. 

5.) Potom môžete adaptér zasunúť do zásuvky. 

a. Vyberte vhodnú brúsnu hlavu. Výmena brúsnej hlavy: 
b. Otáčajte rýchloupínacie skľučovadlo v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne. Potom môžete vytiahnuť hlavu. 

Vložte druhú hlavu otočením rýchloupínača v opačnom smere, kým nezacvakne. 
c. Spotrebič začnite používať až vtedy, keď ste si istí, že brúsna hlava je na správnom mieste. 

6.) Rýchlosť rotácie je možné plynulo regulovať jemným vyladením regulátora na kábli 

7.) Prepínaním prepínača môžete zvoliť režim dopredu a dozadu. 

8.) Môžete si vybrať medzi manuálnym a pedálovým ovládaním pomocou spínača ON / OFF Foot pedal. 

9.) Akýkoľvek nezvyčajný hluk, abnormálne vibrácie môžu naznačovať poruchu. V takom prípade zariadenie ďalej 

nepoužívajte, ale informujte náš zákaznícky servis. 

10.) Pred zmenou smeru otáčania zastavte rotáciu! 

 
Čistenie / údržba / starostlivosť: 
 

1.) Počas čistenia prístroj nezapínajte !!! 

2.) Prístroj nerozoberajte! 

3.) Odstráňte brúsnu hlavu a pokiaľ je to možné, vyfúknite konektor hlavy stlačeným vzduchom. 

4.) Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami. 

5.) Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla žiadna tekutina! 

6.) Používajte iba štandardnú brúsnu hlavu. 

7.) Nepoužívajte prístroj, ak spozorujete výrazné poškodenie kábla, ovládača alebo hlavnej jednotky. 

Skladovanie: 

Prístroj a jeho príslušenstvo uchovávajte vždy na suchom mieste, ďaleko od sálavého tepla a v čistom stave. 

1.) Zapnuté zariadenie nesmie zostať bez dozoru 

2.) Neumiestňujte zariadenie na povrch, z ktorého môže spadnúť. 

3.) Do zariadenia alebo na prepínač by sa nemala dostať žiadna tekutina 

4.) Zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál! 

5.) Elektrické časti prístroja sú elektricky nabité, aj keď je prístroj vypnutý. 

6.) Po ukončení používania odpojte prístroj zo siete. 

7.) Informácie týkajúce sa zariadenia a záruky nájdete na našej webovej stránke: www.nailgel.sk, alebo sa informujte na 

info@nailgel.sk. 

http://www.nailgel.hu/spd/SN-355/
http://www.nailgel.sk/
mailto:info@nailgel.s

