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Elektrický 
sklenený pilník 
na nechty

Návod na použitiesk
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Vážení zákazníci!

Váš nový elektrický sklenený pilník na nechty vám
pomáha pri ošetrovaní nechtov na nohách a na
rukách. Prístroj je malý, praktický a vyznačuje sa
jednoduchou obsluhou. 

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia
a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto
návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo
škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie
použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej
odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na ošetrovanie nechtov na nohách
a na rukách. Výrobok je určený výlučne na domáce
použitie a nie je vhodný na komerčné použitie (napr.
v kozmetických salónoch alebo na lekárske ošetrenie
nôh).

Tento prístroj nepoužívajte, ak …

… trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán.
Možnosť poranenia sa týmto zariadením je extrémne
nízka. Napriek tomu vás musíme upozorniť na to, že
pri spomínaných ochoreniach by ste prístroj nemali
používať. 
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… prístroj už použila iná osoba. 
Prístroj, resp. pribalené násadce by mala používať iba
jedna osoba. Vyhnete sa tak prenosu nechtovej
mykózy.

… je pokožka v blízkosti nechtov narušená ranami alebo
zápalmi, ktorých by ste sa počas ošetrovania nechtov
mohli prístrojom dotknúť.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou
schopnosťou obsluhovať prístroje

Deti sa nesmú hrať s prístrojom.•

Tento prístroj smú používať deti od•
8 rokov a osoby s obmedzenými fyzic-
kými zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúsenosti a znalostí len za predpo-
kladu, že sú pod dozorom, alebo boli
poučené o bezpečnom používaní prí-
stroja a pochopili nebezpečenstvá,
ktoré z toho vyplývajú. 
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Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak•
sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod
dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu
údržbu. 
Prístroj sa nesmie používať na deťoch mladších ako•
8 rokov.

Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. •
Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť
k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu.
Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto
uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, 
že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla
dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

VAROVANIE pred požiarom/poranením
Prístroj používajte len s malým tlakom.•

Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom•
mieste. 
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Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa•
alebo skratovať.

Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu•
s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta si
príp. opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Nepoužívajte prístroj, ak vykazuje viditeľné známky•
poškodenia. Nepoužívajte intenzívne opotrebené
alebo poškodené násadce.

POZOR – Vecné škody
Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom,•
priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody. •

Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty•
batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

Pri vkladaní batérie dbajte vždy na správnu polaritu•
(+/-).

Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte•
batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok
dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám, ktoré
môžu vzniknúť pri vytečení batérie. 
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Ak prístroj nepoužívate, nasaďte na brúsny a leštiaci•
násadec ochranný kryt. 

Používajte len originálne príslušenstvo.•
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Prehľad (obsah balenia)

ďalšie súčasti balenia
(bez vyobrazenia):
• brúsny a leštiaci 

násadec (hrubý) 
• batéria

brúsny a leštiaci 
násadec (jemný) 

posuvný spínač 
zap./vyp.
(na zadnej strane)

priehradka na batériu
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Vloženie batérie
1.  Stiahnite kryt priehradky na batériu 

z prístroja.

2. Vložte priloženú batériu podľa obrázka 
v priehradke na batériu. Dbajte pritom 
na správnu polaritu (+/–).

3.  Nasuňte kryt priehradky na batériu 
znovu na prístroj. Kryt sa musí počuteľne
a citeľne zaistiť.

Výmena batérie je potrebná, keď sa
nasadený brúsny a leštiaci násadec
pohybuje len veľmi pomaly, alebo sa
nehýbe vôbec.
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Používanie
• Ak prístroj nepoužívate, nasaďte na brúsny 

a leštiaci násadec ochranný kryt. Len vtedy 
je posuvný spínač zap./vyp. blokovaný a prístroj
sa nedá nedopatrením zapnúť. 

• Prístroj vyčistite po každom použití podľa
popisu v kapitole „Čistenie“. 

Násadce vymieňajte
nasadením alebo stiahnutím.

Pri používaní dbajte vždy na
pevné nasadenie násadcov.

m

VAROVANIE
pred poraneniami/popáleninami

Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom
mieste. Násadce sa pohybujú vysokou rýchlosťou,
pričom dochádza k tvorbe tepla. 
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1.   Stiahnite ochranný kryt.

2.  Na zapnutie prístroja
posuňte spínač zap./vyp.
nahor.

3.  Skráťte si nechty na rukách alebo nohách a súčasne
si ich aj vytvarujte. 
Násadec pritom veďte vždy z vonkajšej strany
nechta k jeho špičke.

4.  Následne krúživými
pohybmi vyleštite povrch
nechta.

5.  Na vypnutie prístroja
posuňte posuvný spínač
zap./vyp. nadol. 

Odstraňovanie nechtovej kožtičky

Odstráňte nechtovú kožtičku po stranách nechtov. m

Nechtová kožtička by sa mala dať po predchádzajúcom
zmäkčení zatlačiť ako obvykle.
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Čistenie a dezinfikovanie
Vypnite prístroj a vytiahnite použitý násadec m

z prístroja. Násadec vyčistite malou, mäkkou
kefkou a v prípade potreby etylalkoholom, ktorý 
si môžete kúpiť v lekárňach. 

Na odstránenie prachu z nechtov poutierajte m

prístroj po každom použití suchou handričkou
alebo handričkou navlhčenou v čistej vode. 
Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou
vodou, v opačnom prípade môže do telesa vniknúť
voda.

Ak prístroj nepoužívate, uschovajte ho nam

chladnom, suchom mieste chránenom pred
slnečným žiarením.
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Technické údaje
Model:                           604 568

Batéria:                         1x LR6(AA)/1,5V

Doba prevádzky:          90 minút

Teplota prostredia:     +10 až +40 °C

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov 
si vyhradzujeme právo na technické a optické 
zmeny na výrobku.
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Likvidácia
Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. 
Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné 
prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu.
Využite na to miestne možnosti na zber papiera,
lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbo -
lom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým
odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje 
oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám
poskytne obecná alebo mestská správa. 

Batérie a akumulátory nepatria do 
domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie 
a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo
mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá
predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

604 568

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk
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