
Bruska Promed 2520
Návod k použití



Základní informace:
Přístroj je určen pro manikúru, nehtový design a pedikúru. Přístroj je určen pro péči o 
přírodní i umělé nehty.

A – napájecí kabel

B – zástrčka pro připojení rukojeti

C – on/off vypínač

D – ovladač rychlosti

E – rukojeť

F – ovladač směru otáček

G – zástrčka pro připojení pedálu

H – On/Off pedál (volitelné)

Rukojeť

Důležité upozornění:

Vzdálenost mezi rukojetí a funkční částí nástavce by měla být alespoň 2-3 mm. 

Před výměnou nástavce, snižte rychlost otáček na nulu, jinak by mohlo dojít k poškození 
rukojeti.



Práce s přístrojem
1) Před použitím přístroje se ujistěte, že vypínač (C) „POWER“ je v pozici „OFF“ – 

vypnuto.

2) Připojte rukojeť do zástrčky (B) na přední straně přístroje. 

3) Nastavte rychlost otáček (D) do pozice „0“.

4) Zapojte napájecí kabel (A) do sítě.

5) Vyberte vhodný nástavec a otevřete rukojeť (E) otočením proti směru hodinových 
ručiček. Umístěte nástavec do držáku v přední části rukojeti (E). Rukojeť znovu 
zavřete otočením po směru hodinových ručiček.

6) Zkontrolujte, zda je nástavec pevně uzamčen v rukojeti.

7) Zvolte směr otáček (F): 

R = po směru hodinových ručiček

L = proti směru hodinových ručiček

8) Pro zapnutí přístroje uchopte rukojeť a přepněte vypínač (C) do pozice „ON“ – 
zapnuto. 

9) Nastavte požadovanou rychlost otáček otočením ovladače (D)

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete změnit směr otáček (F), přepněte vypínač (C) „POWER“ do 
polohy „OFF“ – vypnuto. 

UPOZORNĚNÍ: Před výměnou nástavce, vypněte přístroj (C) nebo nastavte rychlost 
otáček (D) do pozice „0“

Použití pedálu: Pedál připojte k přístroji – konektor (G) na zadní části přístroje. 
Vypínač (C) „POWER“ musí být v pozici „OFF“ – vypnuto. Nyní můžete nastavit 
požadovanou rychlost otáček (D). Sešlápnutím pedálu (H) zapnete nebo vypnete 
přístroj.

UPOZORNĚNÍ: s přístrojem může být používán pouze pedál PROMED.



Řešení problémů
• Zkontrolujte, zda je přístroj správně zapojen do sítě. 

• Zkontrolujte, zda je rukojeť správně připojena k přístroji.

• Zkontrolujte, že vypínač je v pozici „I“ – zapnuto.

• V případě, že problémy i nadále přetrvávají, kontaktujte prosím servisní středisko.

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:
• Před čištěním 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



Technické parametry:
Přístroj: zařízení pro manikúru a pedikúru

Rychlost otáček: nastavitelné do 20.000 otáček/min

Napájení: 220/230 V, 50 Hz, 36 Wattů

     115/230 V, 60 Hz 

Extralehká rukojeť: 150g / ø 26 mm





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 2520
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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