
CZ 1 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Technická specifikace:
napájení: 1 x baterie 1,5 V AA (není součástí balení)
počet rychlostí: 2
počet nástavců: 3

Účel použití:
-  Elektrický pilník na nehty dokonale a jednoduše zajiš-

ťuje zdravý vzhled a lesk nehtů na nohou a rukou
-  Snadno ovladatelný přístroj, se dvěma rychlostními 

stupni
-  Nástavce lze jednoduše měnit.

Návod k použití:
-  Před prvním použitím odjistěte (pootočením proti 

směru hodinových ručiček) spodní část přístroje 
a vložte 1 ks baterie 1,5 V AA (dbejte na správnou 
polaritu baterie).

-  Poté vraťte a zajistěte spodní část přístroje zpět.
-  Sejměte krytku na horní části přístroje.
-  Zvolte potřebnou hlavici a zacvakněte ji jemně 

do přístroje.
-  Zvolte požadovanou rychlost.
-  1.  krok PILOVÁNÍ (nasaďte hlavici označenou č. 1). 

Opatrně pilujte a tvarujte okraj nehtu rovně na šíř-
ku, abyste zabránili zarůstání nehtu. Pilování nehtů 
pomáhá předcházet jejich poškození.

-  2.  krok BROUŠENÍ (nasaďte hlavici označenou č. 2). 
Zlehka obrušujte povrch nehtu, až do vyhlazení 
nerovností. V zájmu zamezení nadměrného použití 
neobrušujte jednotlivé nehty častěji než 1× za 
14 dní.

-  3.  krok LEŠTĚNÍ (nasaďte hlavici označenou č. 3).  Leš-
těte povrch nehtu, dokud nedosáhnete požadova-
ného lesku. Postup podle potřeby opakujte.

Obsah balení:
-  1 elektrický pilník,
-  1 krytka horní části pilníku
-  3 ks výměnných hlavic (lze rovněž dokoupit jako 

náhradní balení)

Tip:
Doporučujeme následně použít Výživný olejíček na 
nehty, nanést ho na kůžičku a okolí nehtů a jemně 
vmasírovat.

Údržba:
Tělo přístroje neponořujte do vody. V případě potřeby 
pouze otřete vlhkým hadříkem a vysušte. Nepoužívejte 

čistící abrasivní prostředky a rozpouštědla.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektro-
nických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací 
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napo-
máháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrob-
nosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpa-
du, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrob-
ku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k 
použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste 
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou 

výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení... )

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatic-
kými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 
apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetí-
žením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v ná-
vodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyob-
razení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti 
na modelu. U reklamovaných výrobků, které nebyly 
řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

ELEKTRICKÝ PILNÍK NA NEHTY
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte 
tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.
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