
ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NECHTY 
 

 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
 

Vážená zákazníčka, 
 

ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. S týmto ľahkým, viacúčelovým, prenosným mini prístrojom na 
nechty teraz môžete vykonávať aj najprofesionálnejšie salónové úkony v pohodlí domova. Budete ním 
môcť: pilovať, tvarovať, leštiť, brúsiť, vykonávať manikúru, pedikúru, odstraňovať mozole a odumretú 

pokožku. Výrobok je dodávaný so 6 kovovými nadstavcami na leštenie/hrotmi na pilovanie a 6 
brúsnymi valčekmi. Rýchlosť chodu sa dá regulovať (v rozpätí od 3000 - 20 000 ot./min.), aby ste si 

mohli pripraviť nechty podľa svojich predstáv. Je to skvelý nástroj pre dievčatá a ženy a je vhodný pre 
prirodzené nechty aj umelé nechty.  

 
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a všetky upozornenia. Túto príručku si 

uschovajte pre budúce použitie 



OBSAH BALENIA 
 
 
 
1 x Elektrická brúska na nechty  
1 x Nabíjačka 
6 x Voliteľné nadstavce (5 diamantových fréz, 1 brúsny 
nadstavec so 6 brúsnymi valčekmi)  
1 x Návod na použitie 

 

 

 
Technická špecifikácia:  
 

• Napätie: Jednofázové striedavé napätie 100 V - 240 V 50/60 Hz, AC 220 V - 240 V/50 Hz, 

dvojitá izolácia 

Regulovateľné nastavenie rýchlosti: od 3 000 ot./min. do 20 000 ot./min. 

• Rozmery: 160 mm x 24 mm 

• Typ nadstavcov veľkosti: 2,4 mm 

• Viacúčelové použitie: jemné brúsenie, gravírovanie, obrusovanie, leštenie, vyhladenie, 

vŕtanie atď. 

• Farba: Ružová 

• Materiál: ABS a kov  

• Brúska na nechty môže byť použitá na prirodzených nechtoch, ako aj na umelých nechtoch  

  

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 

1. Sada na manikúru je určená výlučne na skracovanie, brúsenie a starostlivosť o nechty na 

rukách a nohách a na odstránenie kože na končekoch prstov na rukách a nohách, 

zrohovatenej kože na pätách a chodidlách. Sadu používajte iba v súlade s pokynmi v návode 

na použitie. 

2. Sadu nezdieľajte s ostatnými. Je určená na použitie jednou osobou.  

3. Ak máte akékoľvek kožné problémy alebo iné zdravotné problémy, obráťte sa na svojho 

lekára. 

4. Nevyhladzujte jeden necht dlhšie ako 2 až 3 sekundy. 

5. Ak zariadenie spôsobuje bolesť alebo podráždenie, okamžite ho prestaňte používať. 

6. Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami alebo 

znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie 

alebo kým nedostanú od takejto osoby pokyny na správny spôsob obsluhy zariadenia. Deti 

sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod 

dozorom. 

7. Nikdy nepoužívajte poškodený nadstavec. 

8. Pri výmene príslušenstva alebo nadstavcov vždy prístroj odpojte zo siete.  

9. Keď prístroj prestanete používať, vždy ho odpojte zo siete.  

10. Keď je prístroj v chode, nestláčajte uzatváracie tlačidlo nadstavca.  



11. Nepoužívajte v blízkosti vody ani neklaďte do vody. Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho 

odpojte so siete a nesiahajte do vody.  

12. Po použití hrotu sa ho nedotýkajte, pretože je príliš horúci a nevhodný na dotyk holou 

rukou.  

13. Chráňte si oči a pľúca pred prachom použitím ochranného krytu na oči alebo prachovej 

masky.  

14. Výrobok je určený iba na domáce používanie. Nemal by sa používať na komerčné účely.  

15. Prístroj nie je vodotesný. Chráňte ho pred kontaktom s vodou.  

16. Zariadenie neuchovávajte a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo 

nadmernému teplu a vlhkosti. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.  

17. Keď sa prístroj nepoužíva, musí sa skladovať na suchom mieste. Pokyn sa vzťahuje aj na 

prídavné diely. 

18. Sadu na manikúru vždy udržiavajte úplne suchú. Neskladujte vo vlhkom prostredí a 

nedovoľte, aby k prístroju prenikla voda alebo iná tekutina.  

19. Ak k zariadeniu nie je pripevnené príslušenstvo, nezapínajte ho.  

20. Do otvorov zariadenia nikdy nevkladajte predmety ani prsty. 

21. Nepoužívajte prístroj vonku. 

22. Sada na manikúru nie je hračka. Oboznámte s tým, prosím, svoje deti. Nepoužívajte 

výrobok na starostlivosť o nechty u detí a uchovávajte ho mimo dosahu detí. 

23. Nepoužívajte príslušenstvo v blízkosti vlasov a pokožky hlavy, obočia a mihalníc, aby ste 

predišli akejkoľvek nehode či poškodeniu, a nepoužívajte ho v blízkosti odevov, napájacích 

káblov, šnúrok atď. 

24. Nikdy ním netlačte príliš silno na jedno miesto, ani ho nepoužívajte príliš dlho na jednom 

mieste. 

25. Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať ani opravovať, pretože hrozí 

nebezpečenstvo zranenia a zásahu elektrickým prúdom. Vždy to musí urobiť kvalifikovaná 

osoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČASTI ZARIADENIA  

 
 
 
 
 
 
 
1. Hlavica so skrutkou 

2. Kovové tlačidlo na 

výmenu nadstavcov 

3. Koliesko na nastavenie 

rýchlosti 

4. Vstup pre adaptér 
5. Sada nadstavcov 
 
 

 

 

 

 

SADA NADSTAVCOV A ICH POUŽITIE 

 
1. IHLICOVÁ FRÉZKA 

- Používa sa na leštenie okrajov 

nechtov 

- Leštenie po oboch stranách nechtu 

- Používajte na leštenie nechtov a 

jemnejšie brúsenie 

 

2. FRÉZKA PLAMIENKOVÉHO 

TVARU 

-  Používa sa na leštenie konkávne a 

konvexne vydutých častí na 

nechtovom povrchu 

- Odstraňuje vyduté časti na 

nechtovom povrchu a laku 

- Hladí vyčnievajúce nechtové časti 

 

 

 

 

 



3. KÓNICKÁ FRÉZKA 

- Používa sa na leštenie povrchu nechtov 

- Na Vyleštenie špičky nechtu 

- Na gravírovanie povrchu nechtov 

- Leštenie nechtových okrajov 

 

 

4. MALÁ VALCOVÁ FRÉZKA 

- Používa sa na brúsenie koreňov veľkých nechtov, aj na odstraňovanie kalusov  

- Na vyleštenie spodku nechta 

- Na leštenie koreňov malých nechtov; píling kože 

- Na vyleštenie zhrubnutého nechtového povrchu, odstraňovanie laku a akrylových nechtov  

 

5. VEĽKÁ VALCOVÁ FRÉZKA 

- Používa sa na brúsenie koreňov veľkých nechtov, aj na odstraňovanie kalusov  

- Na vyleštenie koreňov veľkých nechtov a obrúsenie 

- Používa sa na brúsenie koreňov veľkých nechtov, aj na píling pokožky  

- Na vyleštenie zhrubnutého nechtového povrchu, odstraňovanie laku a akrylových nechtov  

 

6.  NADSTAVEC NA BRÚSNY VALČEK 
- Na leštenie tvrdých a drsných nechtov je potrebné použiť brúsne valčeky  

 

 
 

 
 
SPRÁVNE POUŽITIE 

 
1. Pred nasadením frézky odpojte prístroj z elektrickej zásuvky.  

2. Stlačte uzatváracie tlačidlo nadstavca uvoľnite skrutku hlavice na nadstavec. Vložte frézku a 

pevne dotiahnite hlavicu, ale vyvarujte sa jej nadmernému utiahnutiu a nikdy nepoužívajte 

poškodenú frézku. Poznámka: Pokyny na inštaláciu nadstavca nájdete v nasledujúcej 

kapitole (v texte nižšie). 

3. Pripojte nabíjačku k zariadeniu. Zapojte elektrický kábel do hlavnej elektrickej zásuvky.  

4. Na zariadení je prepínač OFF/ON. Otáčaním kolieska na reguláciu rýchlosti na hlavnej časti 

prístroja zvoľte požadovanú rýchlosť. Keď je prepínač zapnutý (ON), prístroj na začiatku 

pracuje s nižšou rýchlosťou. Posúvaním kolieska si zvoľte potrebnú rýchlosť. Ak je plne 

zapnutý, má k dispozícii prevádzkové otáčky od 3 000 do 20 000 ot./min. Posunutím 

prepínača do polohy OFF sa zariadenie úplne zastaví.  

TIPY: Pred tým ako zmeníte smer chodu (dopredu/spätne), nastavte na hlavnej časti 

zariadenia z bezpečnostných dôvodov najnižšiu rýchlosť. 

5. Po dokončení prístroj vypnite a odpojte od siete. 



AKO NAINŠTALOVAŤ NADSTAVEC 

 

 
1. Stlačte a podržte uzamykacie tlačidlo.  

 

2. Uvoľnite skrutku hlavice. Držte stlačené tlačidlo a otáčajte skrutkou s hlavice proti smeru 
hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní. 
POZNÁMKA: Skrutka hlavice sa pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek uvoľňuje a pri 

otáčaní v smere hodinových ručičiek uťahuje.  

 

3. Vložte a zatlačte požadovaný nadstavec do otvoru hlavice podľa obrázka.  

POZNÁMKA: Ak chcete nadstavec odstrániť, vypnite prístroj a nadstavec jemne vytiahnite 

(nezabudnite pred tým uvoľniť skrutku hlavice).  

 

4. Po vložení stlačte tlačidlo a pootočte ho v opačnom smere (v smere hodinových ručičiek), 

čím nadstavec utiahnete. 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
AKO NAINŠTALOVAŤ BRÚSNY VALČEK 

 
Najprv vyberte brúsny valček, ktorý chcete použiť. Môžete si vybrať z 3 rôznych valčekov. 
 

 
 
Čím vyšším číslom je označený, tým je jeho účinok 
hladší. 
Čím nižším číslom je označený, tým je jeho účinok 
drsnejší. 

 



 
 

 

1. Vyberte správnu brúsnu hlavu 

2. Vložte ju priamo do otvoru v hlavici 

3. Nainštalujte brúsny valček 

4. Môže sa použiť na vyhladenie nalakovaných nechtov počas odstraňovania nechtov  

5. Odstraňuje odumretú pokožku na prstoch 
6. Môžete si vybrať z rôznych brúsnych valčekov 

 
ČISTENIE 
 
Poznámka: Prístroj čistite po každom použití. Dosiahnete najlepšie výsledky. 
 
UPOZORNENIE: Prístroj nie je vode odolný, NEOPLACHUJTE HO. Prístroj udržiavajte vždy suchý. 
NEDOVOĽTE, aby do zariadenia vnikla tekutina. 
 

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. 

2. Z príslušenstva vždy odstráňte nástavec na hlavu. 

3. Príslušenstvo utrite suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte saponát alebo 

čistiace prostriedky. 



SKLADOVANIE 
 
Ak prístroj nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí. Nevystavujte zariadenie ani ho neskladujte 
v priestoroch s nadmerným teplom alebo vlhkosťou 
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 
  

 
 
Spotrebič nefunguje.  

 

Nadstavec nie je 
správne 
nainštalovaný.  

Skontrolujte upevňovaciu hlavicu a 
skontrolujte, či je správne 
nainštalovaná (postupujte podľa 
pokynov). 

Nabíjačka nie je 
správne 
nainštalovaná.  

Skontrolujte, či je nabíjačka správne 
nainštalovaná v prístroji. 
 

Zástrčka nie je 
správne zasadená do 
zásuvky. 

Zasuňte zástrčku správne do zásuvky. 

Zásuvka na stene je 
poškodená. 

Zapojte zariadenie do fungujúcej 
zásuvky. 

Napájací kábel môže 
byť poškodený. 

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, 
sieťový kábel musí byť vždy vymenený 
kvalifikovaným servisným technikom 
alebo kvalifikovaným technikom. 

 
 
Pokyny na recykláciu a likvidáciu  

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domovým odpadom v rámci EÚ. Pri recyklácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo 
možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou 
likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. 

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol 
produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému 
prostrediu. 

 
 Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Viac informácií o produkte nájdete na našej webovej stránke: 
https://(insert your local site)/  

Pozrite si našu špeciálnu ponuku a využite výhody, ktoré ponúkame.  

 
NÁZOV PRODUKTU: ELEKTRICKÁ MANIKÚRA 
NA NECHTY 
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA 
DOVOZCA: HS plus d.o.o. 

 
HS plus d.o.o. 

Gmajna 10, 1236 Trzin 
 
 

Ak potrebujete ďalšie informácie, zavolajte nám na číslo (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) alebo pošlite 
správu na e-mailovú adresu: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS) 


