
Bruska Promed Emotion Perfect
Návod k použití



A - on/off vypínač
B - přepínač směru otáček
C - regulátor rychlosti
D - LED světlo
E - upínač nástavce

1 - Bruska - kámen, standard
2 - Bruska - kámen, kužel
3 - Safírová fréza, kruhová
4 - Safírová fréza, bodová
5 - Safírová fréza – válec
6 - Bruska zrohovatělé kůže
7 - Safírový brusný kužel 
8 - Leštička kožená
9 - Safírový disk
10 - Nosič brusných válečků
30x brusný váleček
Mosazný čistící kartáč

Základní informace
Zakoupením výrobku Promed Emotion Perfect jste získali vysoce kvalitní a elegantní brusku 
vhodnou pro manikúru a pedikúru. Bruska je zvláště vhodná pro péči o tvrdé, silné a zarostlé 
nehty,léčbu kuřích ok, mozolů a ztvrdlé kůže. Přístroj je také vhodný pro péči o ruce, nehty a 
umělé nehty. Promed Emotion Perfect zajišťuje jemnou a spolehlivou péči. Je jednoduchý pro 
používání a bez rizika zranění. Šest vyměnitelných safírových nástavců s dlouhou životností 
umožňuje úplnou a dokonalou péči o Vaše nehty.

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod.



Práce s přístrojem

1) Přístroj zapnete/vypnete stisknutím vypínače (A). Vypínač držte po dobu 5ti vteřin.

2) Nastavte směr otáček (B). Stisknutím přepínače směru otáček (B) měníte směr otáček. Změnu 
směru otáček můžete provádět i při práci s přístrojem.

3) Rychlost otáček nastavíte stisknutím symbolu „+“ pro zvýšení a „-„ pro snížení rychlosti otáček 
regulátoru rychlosti. 

4) LED světlo Vám automaticky osvítí ošetřovanou oblast. Světlo zhasne po vypnutí přístroje.

5) Vybraný nástavec umístěte do držáku na konci přístroje (E) dokud neuslyšíte cvaknutí. 
Nástavec se automaticky uzamkne v přístroji. Používejte pouze standardní nástavce o průměru 
2,32 – 2,35 mm.

Čištění a údržba
• Přístroj používejte a skladujte v bezpečném, chladném a suchém prostředí
• Přístroj čistěte jemnou a vlhkou látkou. K čištění nepoužívejte kartáče ani jiné hrubé povrchy.
• Přístroj nemáčejte a nevystavujte jej styku s rozpouštědly či silnými čistícími prostředky.
• Přístroj sami neopravujte. V případě problému kontaktujte servisní středisko.

Bezpečnostní pokyny při nabíjení:
• Před čištění přístroj vždy odpojte ze sítě
• Pokud Vám přístroj spadne do vody, nejprve přístroj odpojte ze sítě, pak jej vyjměte z vody.
• Přístroj nepoužívejte ve sprše či vaně
• Přístroj neukládejte v blízkosti umyvadla či vany, předejdete tak styku přístroje s vodou
• Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho ze sítě
• Před výměnou nástavců přístroj odpojte ze sítě
• Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou, předejdete tak vzniku požáru
• Dbejte zvýšené opatrnosti při používání na či v blízkosti starších či tělesně postižených lidí. 
• Přístroj nenechávejte v dosahu dětí.
• Přístroj používejte pouze pro určené aplikace. Používejte pouze výrobcem doporučené nástavce.
• Přístroj nepoužívejte pokud je síťový kabel nebo přístroj poškozen nebo přišel do styku s vodou.
• Přístroj nezavěšujte a nenoste za síťový kabel.
• Přístroj nevystavujte styku s horkými předměty
• Přístroj nepoužívejte venku
• Jakmile skončíte s používáním přístroje, přepněte všechny vypínače do pozice „0“ – vypnuto



Záruční list

Výrobek byl před expedicí pečlivě zkontrolován. Na výrobek se vztahuje 24 měsíční 
záruční doba při dodržení následujících podmínek:
– V případě zjištění jakýchkoli vad na materiálu a vad spojených se špatnou výrobou v 

záruční době, budou všechny vadné součástky vyměněny a závady bezplatně 
odstraněny.

– Záruka na výrobek zaniká v případě neodborného zacházení s výrobkem (např. 
porušení povrchu), neodborných zásahů do přístroje (např. otevření krytu výrobku), 
stejně tak při použití neoriginálních náhradních dílů. Na části, které podléhají 
opotřebení, se záruka nevztahuje.Motor ani odnímatelné části nejsou součástí 
záruky.

– Záruční doba začíná dnem zakoupení výrobku. Záruční servis nemá vliv na trvání 
záruční doby. Záruční servis musí být uplatněn před uplynutím záruční doby. Na 
závady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby se záruka nevztahuje.

– Záruka může být uplatněna pouze v případě, kdy je v záručním listu uveden datum 
zakoupení a razítko prodejce

V případě zjištění závady zašlete výrobek s vyplněným záručním listem do určeného 
servisního střediska.

Pro rychlé vyřízení Vaší reklamace, zašlete tento záruční list a popis závady.

Typ výrobku:

BRUSKA PROMED EMOTION PERFECT
Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko a podpis
prodejce:

Distibutor pro ČR a SK:
European Beauty Distribution, a.s.

Türkova 828
149 00  Praha 4
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