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NÁVOD K OBSLUZE 

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni. 

Symboly v tomto návodu k obsluze 

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou zvýrazněny a rozlišeny. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození 

přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů: 

 VÝSTRAHA: 

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným 

rizikem poranění. 

 POZOR:  

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo 

jiných předmětů. 

 POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace. 

OBECNÉ POZNÁMKY 

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a 

dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, 

také tento návod. 

• Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití. 

• Napájecí adaptér je určen k použití pouze v suchém prostředí. 

• Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového adaptéru odpovídají údajům připojeného spotřebiče!  

• Nedotýkejte se napájecího adaptéru mokrýma rukama! 

• Při případném čištění odpojte spotřebič od síťového adaptéru. 

• Ujistěte se, že kabel síťového adaptéru není zalomený, zaseknutý, nepohyblivý ani nepřicházející do styku se zdroji tepla. 

• Nepoužívejte poškozený síťový adaptér. 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 

bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu 

uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí 

mladších 8 let. 

•  

• Zařízení neopravujte sami, ale obraťte se na autorizovaného odborníka. 



• Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, 

zařízení se nesmí používat. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. 

• Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich 

dosah. 

 VÝSTRAHA: 

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Nebezpečí 

udušení! 

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

PRO TOTO ZAŘÍZENÍ 

VÝSTRAHA riziko úrazu  elektrickým 
proudem: 

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, jestliže 

je síťový adaptér zapojený do zásuvky  (např. v blízkosti 

koupací vany, umyvadla nebo jiných nádob naplněných)! 

 

VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem: 

• Přístroj udržujte v suchém stavu! 

• Udržujte síťový adaptér v suchu. 

Nenabíjejte přístroj v blízkosti vany, dřezu nebo jiných nádob s vodou. Přístroj nabíjejte na chladném suchém místě. 

 VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým 
proudem: 

• Zařízení je určeno pouze pro použití s 
bezpečným nízkým napětím. Připojte pouze k 
napájecímu zdroji podle specifikací na štítku. 

• Pokud se síťový kabel přístroje poškodí, musí 
být vyměněn za speciální síťový kabel, který 
lze získat od výrobce či jeho zákaznického 
servisu. 

• Nevyměňujte žádné části za neoriginální. 

Neprovádějte žádné modifikace. Nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem! 

• Toto zařízení smějí používat děti od 8 let a osoby s 
omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o 
použití tohoto zařízení touto osobou poučeny a 
uvědomují si možné nebezpečí. 

• Děti si nesmějí se zařízením hrát. 

• Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 

• Nepoužívejte jiný síťový adaptér než dodaný. 
 

Přehled součástí  

1. Přepínač vlevo/vpravo 

2. Disk pro pilníky na nehty, hrubý (pro hrubé 

tvarování silných a tvrdých nehtů) 



3. Leštící fleece (pro konečné leštění nehtů) 

4. Brusný kužel, ostrý (pro ošetření okrajů nehtů) 

5. Brusný kužel, velký (pro hrubé ošetření nehtů) 

6. Disk pro pilníky na nehty, jemný (pro hrubé tvarování silných a tvrdých nehtů) 

7. Brusný kužel, tupý (pro ošetření okrajů nehtů) 

8. Tlačítko pro otevření úložného boxu 

9. Skladovací box 

10. Jednotka přístroje 

 

POKYNY K POUŽITÍ 

• Tento přístroj je určen pouze k ošetření rukou (manikúra) a chodidel (pedikúra). 

• Přístroj nepoužívejte na popraskanou kůži ani na otevřené rány! 

• Nepoužívejte na mateřská znaménka. 

• Nejdříve se poraďte s lékařem v případě diabetu, hemofilie nebo imunodeficience. 
• Během používání pravidelně kontrolujte výsledky, abyste zabránili zranění. To platí zejména pro osoby s diabetem, 

protože jsou méně citlivé na bolest na rukou a nohou. 
• Nadměrné používání může způsobit podráždění kůže. V takovém případě přestaňte přístroj používat, dokud 

nezmizí zčervenání. 

• Nepůsobte na tlačítko příliš velkým tlakem. Přiložte nástavce jemnými pohyby v místě, které chcete ošetřit. 

• Vždy pracujte velmi opatrně! 

• Dbejte na akumulaci tepla, např. při odstraňování mozolů na nohou. To platí zejména pro osoby, které nejsou 

citlivé na teplo. 

• Tvrdou pokožku lze snadno vysušit. Neodstraňujte celý mozol, abyste udrželi přirozenou ochranu pokožky.  

Voda nebo pleťové vody zhoršují průběh léčby. Pokud je to nutné, krátce umyjte nohy a důkladně osušte. 

 SPUŠTĚNÍ 

1. Připojte požadované příslušenství. Odstraňte / připojte přídavná zařízení prostým posunutím nebo na hřídel 

jednotky motoru. 

Vložení baterií 

1. Otočte přístroj na zadní stranu a vysuňte kryt na baterie.  

2. Vložte 2 baterie typu AA/Mignon. Ujistěte se, že mají správnou polaritu.  

3. Zasuňte kryt zpět.  

 

ČIŠTĚNÍ 

 VÝSTRAHA: 

Před čištění vždy odpojte síťový 

adaptér ze zásuvky! 

• Kryt očistěte vlhkým měkkým hadříkem. 

• Příslušenství očistěte v roztoku s trochou mýdla. Poté opláchněte pečlivě čistou vodou. Před tím, než je znovu 

uložíte na místo, nechte zařízení úplně vyschnout. 

• Napájecí adaptér vždy čistěte pouze suchou látkou. 

• Čistěte kryt mírně navlhčeným hadříkem. 

SKLADOVÁNÍ 

• Přístroj dle pokynů očistěte a nechte vyschnout. 

• Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučujeme, abyste je uložili v originálním obalu. 



• Vždy zařízení uchovávejte mimo dosah dětí na suchém a dobře větraném místě. 

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále 

vyhrazeno. Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi ES, jako jsou 

elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních 

nařízení. 
Technické údaje 

Model:...............................................................................MPS 3016 

Baterie:.................................................................. 2 x 1,5 V Typ „AA“ 

Čistá hmotnost:.................................................................0,6 kg 

 

 

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Tento spotřebič byl 

testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl 

navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení. 

Likvidace 

Význam symbolu „odpadkového koše“ Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu. 
Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit 
negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití 
elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě. 
 

 

 

 

 

 

 


