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Návod na použití Bruska na nehty s nástavci JSDA JD103-H 

1. Konfigurace 
- Vyjměte elektrickou frézku - rukojeť a elektrickou základnu z obalu 
- Zapojte rukojeť do základny 

2. Použití 
- Ujistěte se, že tlačítko ON/OFF na základně je v pozici OFF a regulace 

rychlosti je nastavená na nejnižší poloze LOW. 
- Umístěte vybranou frézku do rukojeti s mechanismem TWIST & LOCK, kde 

pozice “R” znamená otevřeno a pozice “S” znamená zamčeno.  
- Pokud chcete používat pedál jako spínač brusky - aktivovat a deaktivovat 

otáčky, zapojte jej do základny. 
- Zapojte kabel brusky - základny do napájecího zdroje. 
- Zapněte tlačítko ON. Na zařízení se rozsvítí zelená dioda signalizující 

připravenost zařízení pro práci. 
- Nastavení otáček se reguluje pouze otočným knoflíkem na základně. 
- Přepínač směru otáček slouží na změnu otáček vlevo, nebo vpravo. 

3. Specifikace 
- Vstupní napětí: AC 230V, 50/60Hz, 1A 
- Výstupní napětí: DC 12V 
- Výkon: 35W 
- Rychlost otáčení: 0-30 000 ot./min 

4. Upozornění 
- Zařízení pouze pro použití, nesmí být používaná venku. 
- Nespouštějte zařízení, pokud není frézka správně připojena a zajištěná. 
- Navyšujte otáčky postupně, nenastavujte od začátku vyšší rychlost. 
- Během práce se nedotýkejte fréz. 
- Pokud chcete změnit směr otáček musíte nejdříve zařízení vypnout 
- Nezakrývejte větrací otvory - otvory odvádějící teplo. 
- Nepoužívejte pokud je poškozený kabel nebo jiné části zařízení. 
- Odpojte zařízení z napájecí sítě (z proudu) před každým čištěním přístroje, 

výměnou frézek, anebo když přístroj nepoužíváte. 
- Příliš vysoká rotace frézky může způsobit spálení nehtové ploténky 
- Zařízení mohou používat osoby se sníženou fyzickou zdatností a fyzickými 

schopnostmi za předpokladu, že je zajištěn odpovídající dohled a poučení o 
jeho používání. 

- Zařízení nesmí používat děti. 
- Užívejte shodně s účelem použití zařízení. Bruska je určena k vyrovnávání a 

leštění nehtů, k odstranění staré vrstvy tipů a odumřelé kůže. 
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Prohlašujeme, že dodávaný výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů 
Evropského společenství: 

- EN 55014-1:2017 
- EN 55014-2:2015 
- EN 61000-3-2:2014 
- EN 61000-3-3: 2013 
- EN 60335-1:2012+A11:2014 
- EN 62233:2008 
- EN 50581:2012 

 
Zvolený postup posuzování shody 

- Podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a) 
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