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SADA MANIKÚRY/PEDIKÚRY 
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Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 

sme potešení, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno stojí za 

vysokohodnotným a dôkladne vyskúšanými výrobkami vysokej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, 

krvného tlaku / diagnózy, hmotnosti, masáže a vzduchu. 

Dôkladne si prosím prečítajte návod na použitie a rešpektujte jeho pokyny. 

 

S priateľským odporúčaním 

Váš team spoločnosti BEURER 

 

Obsah dodávky: 

- Prístroj na manikúru a pedikúru 

- 10 kvalitných zafírových a plstených nástavcov 

- 10 jednorazových nadstavcov s brúsnym papierom 

- adaptér 

- Úložné puzdro 

- Tento návod na použitie 

 

VAROVANIE 

• Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, aj osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom 

skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo ak boli poučené 

ohľadom bezpečného používania prístroja a ak chápu z toho vyplývajúce riziká. 

• Deti sa s prístrojom nesmú hrať. 

• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 

• Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje závady alebo riadne nefunguje. V takom 

prípade sa ihneď obráťte na zákaznícky servis. 

• Opravy elektrospotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Neodbornými opravami môžu vznikať 

značné nebezpečenstvo pre používateľa. 

 

 

 

1. Dôležité pokyny 

Tento návod na použitie si dôkladne prečítajte pred prvým použitím, uschovajte ho pre neskoršie 

použitie a ďalších užívateľov. 

POZOR: 

Pri použití môže vzniknúť na koži silné teplo. 
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- Počas aplikácie pravidelne kontrolujte výsledky. To platí najmä pre diabetikov, pretože sú menej 

citliví na bolesť a mohli by sa ľahšie poraniť. Nástavce dodávané s prístrojom sú v zásade vhodné pre 

diabetikov. Napriek tomu dbajte na to, aby ste nepracovali s vysokými otáčkami. Postupujte obzvlášť 

opatrne. V prípade pochybností sa obráťte na svojho lekára. 

- Tento prístroj smie byť použitý len na účel, na aký bol vyvinutý a spôsobom uvedenom v návode na 

použitie. Každé neprimerané použitie môže byť nebezpečné. 

- Pri dlhšom intenzívnom použití prístroja, napr. Obrusovanie zrohovatenej kože na nohách, sa môže 

prístroj silnejšie zahriať. Aby ste zabránili popáleniu pokožky, musíte medzi jednotlivými použitiami 

dodržiavať dlhšie pauzy. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti priebežne kontrolujte zahrievanie prístroja. 

To platí obzvlášť pre osoby citlivé na teplo. 

- Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené neprimeraným alebo nesprávnym použitím. 

- Pred každým použitím sa uistite, že na prístroji a príslušenstve nie sú žiadne viditeľné škody. Ak si 

nie ste istí, prístroj nepoužívajte a obráťte sa na vášho predajcu alebo na uvedenú zákaznícku adresu. 

- Opravy elektrospotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Neodbornými opravami môžu vznikať 

značné nebezpečenstvo pre používateľa. 

- V prípade defektov a prevádzkových vád prístroj okamžite vypnite. 

- Opravy môže vykonávať iba zákaznícka služba alebo autorizovaný predajca. 

- V žiadnom prípade prístroj neopravujte sami! 

- Prístroj používajte iba s dodaným príslušenstvom. 

- Ak je prístroj v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru. 

- Aby ste predišli prípadným nebezpečenstvom, držte prístroj z dosahu detí. 

- Majte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od teplých zdrojov. 

- Nepoužívajte prístroj pod dekou, vankúšmi atď. 

- Pristroj nesmie byť nepretržite v prevádzke dlhšie ako 15 minút. Aby ste predišli prehriatiu motora, 

je po tejto dobe nutná pauza najmenej 30 minút. 

- Nepoužívajte prístroj ak sa kúpete alebo sprchujete. Neuskladňujte alebo nemajte prístroj na 

miestach, z ktorých môže spadnúť do vane alebo umývadla. 

- Prístroj nikdy neponárajte do vody a iných tekutín. 

- Ak spadne prístroj do vane, okamžite ho vytiahnite zo zásuvky. 

- Ruky majte pri každom použití prístroja a zástrčky suché. 

- Aby ste vytiahli zástrčku zo siete, neťahajte za kábel ani prístroj. 

- Zástrčka môže byť použitá len v sieti s napätím zhodným, aké je na ňu uvedené. 

- Prosím nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry! 

- Prístroj smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba. 

 

 

2.1 Čo je dobré vedieť o prístroji 

Tento prístroj na manikúru a pedikúru je vybavený 10 kvalitnými nástavcami. Sada obsahuje 

nadstavce s odolným zafírovým povrchom a leštiacou plsťou. Spoločne s plynulou reguláciou rýchlosti 

a pravým / ľavým chodom je zaistená profesionálna starostlivosť o nohy a nechty, akú inak poskytne 

len návšteva pedikúry. 

Všetky nástavce sú pohodlne uložené v puzdre prístroja MP 62. 
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Zapnite prístroj otočením spínacieho kolieska doľava (ľavý chod) alebo doprava (pravý chod), 

kontrolka LED sa namodro rozsvieti. 

2.2 Sieťové napájanie 

Aby ste vždy mohli využiť výkon pre dobrú a kvalitnú starostlivosť o nohy a nechty, je tento prístroj 

vybavený integrovaným sieťovým zdrojom. 

Po každom použití, pred každým čistením a pred každou výmenou časti príslušenstva vždy vytiahnite 

zástrčku. 

Než prístroj pripojíte k napájaniu, skontrolujte, či je posuvný spínač na prístroji v stredovej pozícii (= 

vypnuté). 

3. Použitie 

3.1 Všeobecne 

- Tento prístroj je určený na ošetrenie rúk (manikúru) a nôh (pedikúru). 

- Dbajte na to, aby bol prístroj sprvu vypnutý. 

- Zvoľte požadovaný nástavec a nasaďte ho ľahkým tlakom na os prístroja. Nadstavce zapadnú (slabo 

počujete). Ak chcete nástavec zložiť, ťahajte od seba za neho a prístroj, a to v priamej línii. 

- Integrované osvetlenie LED zaisťuje optimálne svetelné pomery pri aplikácii. Obom tlačidlami, ktoré 

sú označené plusom (+) A mínus (-), môžete meniť počet otáčok hnacej nápravy. Každé použitie 

začnite s nízkym počtom otáčok a zvyšujte podľa potreby. 

- Všetky nástavce, pilníky a brúsky, sú potiahnuté zafírovými zrnami. Tá vám zaručuje extrémne dlhú 

životnosť a zaisťuje vysokú odolnosť proti opotrebovaniu. 

- Nevyvíjajte silný tlak a vždy priblížte nadstavce opatrne čo najbližšie na povrch, ktorý ošetrujete. 

- Pod ľahkým tlakom veďte prístroj pomaly a krúživými pohybmi cez oblasti, ktoré ošetrujete. 

- Dbajte na to, že nástavce na brúsenie, majú pri namočení popr. vlhké kožu obmedzenú účinnosť. Z 

tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nepoužívali prístroj vo vodnom kúpeli. 

- Aby ste zachovali prirodzenú ochranu kože, neodstraňujte zrohovatenú kožu úplne. 

- Dbajte na to, aby sa os mohla otáčať vždy voľne. Os nesmie byť trvalo blokovaná, aby sa prístroj 

príliš neprehrial a nepoškodil sa. 

- Po použití naneste na ošetrené partie zvlhčujúci krém. 

Dôležité: 

Počas ošetrenia kontrolujte pravidelne výsledky. To platí hlavne pre diabetikov, pretože nie sú tak 

citliví na oblasť rúk a nôh. 

3.2 Nástavce 

Pretože sa jedná o veľmi kvalitné nástavce, prosíme vás, aby ste s nimi zaobchádzali so zvýšenou 

opatrnosťou, pretože neodborným používaním by ste si mohli spôsobiť zranenie. Najmä pri vyšších 

rýchlostiach odporúčame postupovať opatrne. 

Sada obsahuje tieto nástavce: 

A - Zafírový kužeľ 

Odstraňuje suchú a zrohovatenú kožu alebo mozole na chodidlách a pätách a stará sa o 

nechty. 

B - Leštiaci kužeľ 

Vyhladzovanie a leštenie okrajov nechtov po pilňíkovaní a čistenie povrchu nechtov. Šúchajte vždy 

krúživými pohybmi a nenechajte leštiaci kužeľ na jednom mieste, pretože môže trením vzniknúť 

silné teplo. 

C - Zafírový disk, tenký 
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Jemné zrnká v zafírovom disku pilníkujú a starajú sa o nechty. 

Zvláštne na tomto zafírovom disku je, že rotuje iba vnútorný disk a vrchný okraj zostáva pevný. 

To umožňuje presné pilovanie nechtov, bez toho, aby hrozilo nebezpečenstvo spálenia pokožky 

rýchlou rotáciou disku. 

D - Valcová brúska 

Obrúsenie zrohovateného povrchu nechtov na nohách a ich vyhladenie nahrubo. Valcovú 

brúsku priložte vodorovne k povrchu nechtu a krúživými pohybmi pomaly odstraňujte 

požadovanú vrstvu nechtu. 

E - Brúska plamienkového tvaru  

Na odstránenie zarasteného nechtu. Plamienkovú brúsku opatrne priložte na ošetrované miesto a 

odstráňte nutné časti nechtu. 

F - Okrúhla zafírová brúska 

Tento nástavec slúži na odstránenie kurích ôk. Pokiaľ tento nadstavec používate, uvedomte 

si, že pri odstraňovaní kurích ôk rýchlo preniknete hlboko do kože a tak môžete poškodiť 

okosticu. 

G - Ihličková brúska 

Ihličková brúska je precízny nástroj. Prosím postupujte pri použití tohto prístroja opatrne, 

lebo pri zlom použití môže rýchlo dôjsť k zraneniu. 

Necht odkryte a odumreté časti nechtu obrúsi. Brúsku na nechty prevádzkujte za nízkych 

otáčok. 

H - Nadstavec pre použitie nadstavcov s brúsnym papierom 

Vhodný pre nasadenie nadstavcov s brúsnym papierom 

I - Nadstavec s brúsnym papierom 

Vhodný pre odstraňovanie suchej kože, stvrdnutej kože alebo otlakov na chodidle alebo na päte 

a na úpravu nechtov. Zvláštnosťou jednorazových nadstavcov s brúsnym papierom je, že po použití je 

ho možné vyhodiť. Balenie obsahuje celkom 10 jednorazových nástavcov. Neodstraňujte celú vrstvu 

stvrdnutej kože z dôvodu zachovania prirodzenej ochrany pokožky. 

J - Zafírový kužeľ, dlhý a hrubý 

Rýchle odstránenie silne zrohovatenej kože alebo veľkých pľuzgierov na chodidlách a pätách. 

Nástavec je vhodný na väčšie plochy. 

K - Zafírový kotúč hrubý 

Vhodný pre pilovanie a úpravu nechtov, zafírový kotúč s hrubou zrnitosťou. S týmto nástavcom 

si môžete sami opilovaním skrátiť hrubé nechty. Pretože nadstavec rýchlo odstraňuje 

veľké plochy nechtov, mali by ste postupovať opatrne. 

K - Ochranný kryt proti prachu z nechtov 

Zabraňuje vírenie prachu z nechtov. 

Pri pilovaní postupujte vždy od lôžka nechta k špičke! 

Počas ošetrenia kontrolujte pravidelne výsledky. Ako náhle je použitie nepríjemné, ukončite 

ošetrenie. 

  A B C  
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D E F  

G H I  

J K L  

 

 

 

 

4. Čistenie 

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete! 

- Prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Ak je prístroj silnejšie znečistený, môžete handričku 

mierne navlhčiť v mydlovej vode. 

- Nástavce môžete z hygienických dôvodov podľa potreby čistiť handričkou popr. kefkou navlhčenou 

v alkohole. Potom ich prosím starostlivo vysušte. 

- Nenechajte prístroj spadnúť. 

- Dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostala voda. Ak sa tak niekedy stane, použite prístroj až vtedy, 

ak je opäť úplne suchý. 

- Na čistenie nepoužívajte žiadny chemický čistič alebo čistiaci prostriedok. 

- Prístroj a zástrčku nikdy neponárajte do vody a iných tekutín. 

 

 

5. Likvidácia 

Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). 

Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálne úrad, ktorý má na starosti likvidáciu. 

 

6. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebeniu 
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Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebeniu sú k dostaniu prostredníctvom príslušného 

servisného strediska. Uveďte príslušné objednávacie číslo. 

 

 
Záručný list 

Typ:............. ........................................ 

Dátum predaja:.................................... 

 

Pečiatka a podpis:..................................... 

Na výrobky firmy Beurer je stanovená záručná doba nasledovne: 

Vyhrievacie deky, podložky a papuče:  5 rokov odo dňa predaja 

Váhy kuchynské , osobné, diagnostické:5 rokov odo dňa predaja 

Masážne prístroje: 3 roky odo dňa predaja 

Tlakomery, teplomery, zrkadlá, manikúry, neurostimulátory, 

Zvlhčovače, inhalátory,infralampy: 3 roky odo dňa predaja 

Závady vzniknuté počas tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu, budú bezplatne odstránené. Záruka sa vzťahuje na výrobok ak bol 

používaný podľa návodu. 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené: mechanickým poškodením, dopravou, inými neodbornými zásahmi. 

Záručné opravy zabezpečuje dodávateľ cestou predajne, kde bol výrobok zakúpený. 

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi ihneď pri kúpe výrobku záručný list, ktorý musí byť vyplnený, potvrdený pečiatkou, dátumom predaja 

a podpisom. 

Výhradné zastúpenie pre SR: Bovi Consulting s.r.o. M.Galandu 4753/22, Martin  

036 01 

Tel.: 043/4289380 mobil: 0903526527 

Zafírový kužeľ  
 

163.517 

Plstený kužeľ  163.518 

Zafírový kotúč jemný  
 

163.519 

Valcová brúska 163.520 

Brúska 163.521 
 

Zafírová brúska guľatá 163.522 
 

Brúska na nechty 163.523 
 

Zafírový kužeľ dlhý 163.524 
 

Zafírový kotúč hrubý 163.525 
 

Držiak pre nadstavec s brúsnym papierom 163.526 
 

Jednorázové nadstavce 10 ks 163.527 
 


