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Návod k použitícs

Přístroj na manikúru 
a pedikúru
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Vážení zákazníci,

Váš nový přístroj na manikúru a pedikúru Vám pomůže
při ošetřování nehtů na nohou a rukou. Přístroj je
malý, šikovný a jeho obsluha je velmi snadná.

Přejeme Vám, abyste byli s Vaším novým přístrojem
na pedikúru a manikúru spokojeni.
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Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým
poraněním a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před zraněním a znač-
nými věcnými škodami. 

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním 
nebo poškozením.

Takto jsou označeny doplňující informace.

K tomuto návodu
Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si
pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte
tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu,
aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento
návod. 

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před nebezpečím
 poranění.

Tento symbol varuje před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem. 



Bezpečnostní pokyny
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Účel použití

Přístroj je určen k ošetřování nehtů na
nohou a rukou. Tento výrobek je konci-
pován výhradně pro soukromé používání
a není vhodný ke komerčním účelům
(např. používání v kosmetických salonech
nebo pro medicinální pedikúru).
Přístroj nepoužívejte, pokud ...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy
hojení ran. Pravděpodobnost, že se
tímto přístrojem poraníte, je extrémně
nízká. Přesto Vás musíme upozornit, 
že byste v případě uvedených nemocí
neměli přístroj používat. 

... již výrobek používala jiná osoba.
Přístroj nebo přiložené nástavce by
měla používat pouze jedna osoba. 
Zabráníte tak přenosu např. nehtové
plísně.

... jsou na pokožce v blízkosti nehtů jaké-
koliv otevřené rány nebo záněty, kte-
rých byste se mohli přístrojem během
používání dotknout.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby 
s omezenou schopností ovládání přístrojů

Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj•

uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
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Tento přístroj smí používat děti starší•

8 let a osoby s 
... omezenými fyzickými, smyslovými 
   nebo duševními schopnostmi nebo 
... nedostatkem zkušeností a/nebo vědo
   mostí, pokud jsou 
... pod dozorem nebo 
... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s  
   přístrojem bezpečně manipuluje a 
... když pochopily, jaká jim při používání 
   přístroje hrozí nebezpečí. 
Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří
případ, když jsou děti starší 8 let a jsou
během čištění pod dozorem. 
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. 

Přístroj se nesmí používat u dětí mlaších•

8 let. 
Obalový materiál udržujte mimo dosah•

dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 
NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Přístroj neponořujte do vody ani do•

jiných kapalin, jinak hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Chraňte
přístroj i před kapající a stříkající vodou. 

Výrobek nepoužívejte na volném•

prostranství ani v prostorách se
zvýšenou vlhkostí. Síťového adap-
téru se nedotýkejte vlhkýma
rukama.
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Přístroj nepoužívejte ve vaně•

ani v blízkosti vody, která se
nachází např. ve vanách, umy-
vadlech apod.

Přístroj nikdy neodkládejte v blízkosti•

vody (např. nad plným umyvadlem) 
a skladujte jej tak, aby nemohl omylem
spadnout do vany, umyvadla ani jiné
nádoby s vodou.
Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě•

vytáhněte síťový adaptér. Nikdy nesa-
hejte do vody. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Přístroj nepoužívejte ani se jej nedotý-•

kejte, když máte vlhké ruce nebo když
stojíte na vlhké podlaze. 

Výrobek připojujte pouze do zásuvek•

instalovaných podle předpisů, jejichž
síťové napětí odpovídá technickým
parametrům výrobku. 
Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...•

… pokud během provozu dojde k poruše,
… po použití,
… za bouřky, a
… než začnete přístroj čistit. 
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér,
nikoli za připojovací kabel.
Zásuvka musí být dobře přístupná,•

abyste z ní v případě potřeby mohli
síťový adaptér rychle vytáhnout. 
Připojovací kabel položte tak, aby 
o něj nikdo nemohl zakopnout.
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Připojovací kabel nesmí být zalomený•

ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udr-
žujte v bezpečné vzdálenosti od horkých
povrchů a ostrých hran.
Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud•

je zasunutý v zásuvce.
Neprovádějte na výrobku žádné změny.•

Nepokoušejte se přístroj otevírat ani jej
opravovat. Případné opravy přístroje
přenechte odbornému servisu nebo
našemu servisnímu centru.
Přístroj provozujte pouze s dodaným•

síťovým adaptérem.

VÝSTRAHA před požárem/poraněním

Přístroj nepoužívejte delší dobu na•

jednom a témže místě. Nástavce se
 otáčejí vysokou rychlostí, čímž vzniká
horko. Hrozí nebezpečí popálení!
Přístroj během provozu udržujte v dosta -•

tečné vzdálenosti od dlouhých vlasů,
volného oblečení apod., protože by
mohly být vtaženy otáčejícími se
nástavci.
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Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje•

viditelná poškození. Pokud by byl
některý z nástavců poškozený nebo
silně opotřebovaný, přestaňte jej
používat.

POZOR na věcné škody

Přístroj nepoužívejte déle než 15 minut•

nepřetržitě. Po této době udělejte 
30 minut přestávku, abyste zabránili
přehřátí motoru.
Přístroj chraňte před nárazy, pády,•

 prachem, přímým slunečním zářením 
a extrémními teplotami.

Používejte pouze originální příslušen-•

ství.
Vestavěné LED není možné vyměnit ani•

se nesmí vyměňovat.



Plstěný kužel

Přehled (rozsah dodávky)
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Safírový kužel

Safírový kotouček

Válcová frézka

Kuželová fréza

Safírová frézka

Rukojeť

Další rozsah dodávky 
(není zobrazeno):

• úložná taška
• síťový adaptér

LED (nelze měnit)

Přepínač rychlostí

Kontrolka

Vypínač
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Obsluha
Nástavce vyměňujte jejich nasunutím
popř. vysunutím.

• Při nasazování nebo snímání nás-
tavců musí být přístroj vypnutý.

• Během provozu musí být nástavce
pevně nasazené.

Přepínačem rychlostí nastavte rychlost. 

    +    =      zvýšení rychlosti  

    —    =      snížení rychlosti

Začínejte vždy s nízkou rychlostí.

Vypínacím kroužkem nastavíte směr
otáčení, osvětlení anebo přístroj
vypnete.

      =      běh doprava  
                           =      vypnout
                           =      běh doleva    

m

m

m

Připojení přístroje k elektrické síti 
1.   Vyjměte přístroj z obalu.

2.   Příp. otočte vypí-
nací kroužek tak,
aby symbol 
ukazoval jako na 

     obrázku ke kontrolce.

3.   Zástrčku síťového adap-
téru zasuňte do připojo-
vací zdířky přístroje.

4.  Zasuňte síťový adaptér
do dobře přístupné
zásuvky. 
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VÝSTRAHA před poraněním/popálením
Dlouhé vlasy udržujte vždy v dostatečné•
vzdálenosti od pohybujících se dílů.
Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom•
a témže místě. Nástavce se otáčejí vysokou
rychlostí, čímž vzniká horko.

Zkracování a leštění nehtů
Potřebujete: 
safírový kotouček a plstěný kužel.

Abyste nehty nezkrátili příliš, potřebujete trochu cviku.
Začněte proto nejprve nízkou rychlostí. 

1.  Zkraťte nehty na rukou
nebo nohou safírovým
kotoučkem a přitom je
zároveň vytvarujte. 

Kotoučem ošetřujte nehet vždy od vnější strany nehtu
ke špičce nehtu.

2.  Potom krouživými pohyby vyleštěte povrch nehtu
plstěným kuželem. Nenechávejte plstěný kužel dlouho
na jednom místě, protože třením se místo silně zahřívá.

Odstraňování nehtové kůžičky
Potřebujete: 
kuželovou frézu.

Pomocí kuželové frézy
odstraňte kůžičku po
stranách nehtu. 
To je potřeba především
u nehtů na nohou.

Kůžička na nehtech by se měla po předchozím odmočení
obvyklým způsobem zatlačit zpět. 

Zde se kuželová fréza nedoporučuje, protože by se do
nehtů snadno vyfrézovaly rýhy.

m
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Vyhlazování povrchu nehtů na nohách
Potřebujete: válcovou frézku.

Válcovou frézkou
můžete obrousit, resp.
vyhladit zdřevnatélé
povrchy nehtů na
nohou. Za tím účelem
položte válcovou frézku
vodorovně k povrchu
nehtu a pomalými kro-
uživými pohyby odbru-
šujte žádanou vrstvu.

m

Odstraňování zrohovatělé kůže 
a mozolů

Nemyjte si nohy bezprostředně před jejich oše-
třením brusným kuželem. Na změklé kůži nemá
přístroj žádný účinek. Kůži proto ošetřujte vždy
jen tehdy, když je úplně suchá. 

Potřebujete: safírový kužel

Než začnete za pomoci
safírového kuželu opra-
covávat silnou a hrubou
zrohovatělou kůži,
odstraňte ji (např.
hoblíkem na zrohova-
tělou kůži). 
Vždy nechte malý
zbytek zrohovatělé kůže
neodstraněný, aby kůže
zůstala chráněná.

m
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Odstranění kuřích ok
Nemyjte si nohy bezprostředně před jejich oše-
třením brusným kuželem. Na změklé kůži nemá
přístroj žádný účinek. Kůži proto ošetřujte vždy
jen tehdy, když je úplně suchá. 

Potřebujete: safírovou frézku.

Safírovým kuželem
můžete odstraňovat
kuří oka - postupujte
přitom opatrně. 
Uvažte, že při obrušo-
vání kožní vrstvy kuřího 
oka můžete proniknout
rychle hlouběji než 
plánujete a tím poranit 
i okostici.

m

Čištění a dezinfekce

Sejměte použitý nástavec z přístroje. Očistětem

brusné díly měkkým kartáčkem a v případě potřeby
etylalkoholem, který zakoupíte v lékárně. 

Přístroj otřete po každém použití suchým hadříkemm

nebo hadříkem mírně navlhčeným čistou vodou,
abyste odstranili nehtový prach. 

Když přístroj nebudete používat, uchovávejte jej m

na chladném a suchém místě, chráněném před
 slunečním zářením. 

NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elek-
trickým proudem

Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový
adaptér ze zásuvky.
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Technické parametry
Typ:                           MPT61
Číslo výrobku:              384 939

Síťový adaptér:            vstup: 
100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

                                 výstup:  
30 V 250 mA 

Třída ochrany:             II  

Výkon:                          7,5 W

Okolní 
teplota:                        +10 až +40 °C

Vyrobeno:                     BEURER GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm (Germany),
www.beurer.com

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn. 

Likvidace
Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklova-
telných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu 
a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvi-
dovat odděleně od domovního odpadu. Informace 
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré
přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. 
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