
 

JMD-108 Nail Drill 

Dotyková bruska na nehty 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia. Tento návod 

uschovajte na bezpečnom mieste pre prípad potreby v budúcnosti.  

 
 
Technické vlastnosti: 

1.) Vstupní napětí: AC 100-240V 50/60HZ 

2.) Výstupní napětí: 3-15V 

3.) Spotřeba: 30W 

4.) Rychlost: max. 35.000 fordulat 

 
 
 
Použití: 
POZOR! Před použitím zařízení vždy zkontrolujte stav zařízení a jeho příslušenství! 

      5.)   Vybalte zařízení a příslušenství z krabice. 

      6.)    Přístroj používejte v čistém a mírně vlhkém prostředí (vlhkosť mezi 20 - 40 ° C a při vlhkosti vzduchu 0-90%) 

7.) Dávejte pozor, aby vám nespadla ovládací hlava. V ovládací  hlavice jsou krehké komponenty. 

8.)  Odstraňte drát z kabelu a připojte adaptér k zařízení. 

9.) Potom môžete adaptér zasunout do zásuvky. 

a. Vyberte vhodnou brusnou hlavu. Výměna brusné hlavy: 
b. Otáčajte rychloupínací sklíčidlo v směru hodinových ručiček, dokud nezapadne. Pak môžete 

vytáhnout hlavu. Vložte druhou hlavu otočením rychloupínače v opačném směru, abych zapadla. 
c. Zařízení začněte používat pouze jste si jistí, že brusná hlava je na svém místě. 

10.) Pomocí dotykových tlačítek můžete ovládat rychlost otáčení 

11.) Přepínáním přepínača můžete zvolit režim dopředu a dozadu. 

12.) Jakýkoliv neobvyklý  hluk, abnormální vibrace  může naznačovat poruchu. V takovém případě zařízení dále 

nepoužívejte, ale informujte náš zákaznický servis. 

13.) Před změnou směru otáčení  zastavte rotaci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Tlačítko na zapnutí/vypnutí 

2. Směr rotace 

3. zvýšení rychlosti  

4. Snížení rychlosti 

5. 1000 rot./ displey 

6. Rychle sklíčidlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čištění / údržba / péče: 
 

1.) Během čištění zařízení nezapínejte!! 

2.) Zařízení nerozebírejte! 

3.) Odstraňte brusnou hlavu a pokud je to možné, vyfoukněte konektor hlavy stlačeným vzduchem. 

4.) Nedotýkejte se zařízení  mokrýma rukama. 

5.) Dbejte na to, aby do zaěízení nevnikla žádná tekutina! 

6.) Používejte jenom standardní brusnou hlavu. 

7.) Nepoužívejte zařízení, když zaznamenáte výrazné poškození kabelu, ovladača nebo hlavní jednotky. 

 

Skladování: 

Zařízení  a jeho příslušenství uchovávejte vždy na suchém místě, daleko od sálavého tepla a v čistém stavu. 

1.) Zapnuté zařízení nesmí zůstat bez dozoru 

2.) Nedávejte zařízení na povrch, ze kterého může spadnout. 

3.) Do zařízení nebo na přepínač by se neměla dostat žádná tekutina 

4.) Zařízení může opravovať jenom  kvalifikovaný personál! 

5.) Elektrické části zařízení jsou elektricky nabité, i když je zařízení vypnuté. 

6.) Po ukončení používání odpojte zařízení ze sítě. 

7.) Informáce týkající se zařízení a záruky naleznete na našíj webové stránce: www.nailgel.sk, nebo se 

informujte na info@nailgel.sk. 

 

http://www.nailgel.sk/
mailto:info@nailgel.s

