
 

Beurer MP 41 - Sadá manikúry / pedikúry        Slovensky 

Návod na použitie 

 
Vážená zákazníčka, vážený zákazník, sme potešení, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno stojí za 
vysokohodnotným a dôkladne vyskúšanými výrobkami vysokej kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krvného tlaku / diagnózy, 
hmotnosti, masáže a vzduchu. Dôkladne si prosím prečítajte návod na použitie a rešpektujte jeho pokyny. 
S priateľským odporúčaním Váš team spoločnosti Beurer 
 
1. Dôležité pokyny 

Tento návod na použitie si dôkladne prečítajte pred prvým použitím, uschovajte ho pre neskoršie použitie a ďalších používateľov. 
POZOR:  
Pri používaní môže na pleti alebo na nechte dôjsť ku vývinu veľkého tepla. 
- Počas ošetrovania pravidelne kontrolujte výsledky. To platí obzvlášť pre diabetikov, pretože sú menej citliví voči bolesti a môže u 
nich ľahšie dôjsť k poraneniu. Nástavce 1, 2, 3, 4 a 5, ktoré sú súčasťou dodávky, sú vhodné pre diabetikov, pretože pri ošetrení 
pôsobí iba plošne a nie bodovo. Nástavce 6 a 7 sú oproti tomu menej vhodné pre diabetikov. 
Pracujte vždy veľmi opatrne. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom. 
- Tento prístroj smie byť použitý len na účel, na aký bol vyvinutý a spôsobom uvedenom v návode na použitie. Každé neprimerané 
použitie môže byť nebezpečné. 
- Pri dlhšom intenzívnom použití prístroja, napr. obrusovanie zrohovatenej kože na nohách, sa môže prístroj silnejšie zahriať. Aby ste 
zabránili popáleniu pokožky, musíte medzi jednotlivými použitiami dodržiavať dlhšie pauzy. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti priebežne 
kontrolujte zahrievanie prístroja. To platí obzvlášť pre osoby citlivé na teplo. 
- Prístroj je určený len pre osobné použitie, nie na medicínske alebo komerčné účely. 
- Prístroj smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba. 
- Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené neprimeraným alebo nesprávnym použitím. 
- Pred každým použitím sa uistite, že na prístroji a príslušenstve nie sú žiadne viditeľné škody. Ak si nie ste istí, prístroj nepoužívajte 
a obráťte sa na vášho predajcu alebo na uvedenú zákaznícku adresu. 
- Opravy elektrospotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Neodbornými opravami môžu vznikať značné nebezpečenstvá pre 
užívateľa. 
- V prípade defektov a prevádzkových vád prístroj okamžite vypnite. 
- Opravy môže vykonávať iba zákaznícka služba alebo autorizovaný predajca. 
- V žiadnom prípade prístroj neopravujte sami! 
- Prístroj používajte iba s dodaným príslušenstvom. 
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez dohľadu, najmä keď sú v blízkosti deti. 
- Nepoužívať u zvierat. 
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou (okrem čistenia ľahko navlhčenou látkou!). Voda sa nikdy nesmie dostať do vnútra 
prístroja. Prístroj nikdy neponárajte pod vodu. V žiadnom prípade nepoužívajte prístroj vo vani, pod sprchou, v bazéne alebo nad 
vodou naplneným umývadlom. Ak sa do prístroja dostala voda, odpojte ho ihneď od elektrickej siete a obráťte sa na svojho 
špecializovaného predajcu alebo zákaznícky servis. 
- Majte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od teplých zdrojov. 
- Nepoužívajte prístroj pod dekou, vankúšmi atď. 
- Pristroj nesmie byť nepretržite v prevádzke dlhšie ako 20 minút. Aby ste predišli prehriatiu motora, je po tejto dobe nutná pauza 
najmenej 15 minút. 
- Ruky majte pri každom použití prístroja a zástrčky suché. 
- Aby ste vytiahli zástrčku zo siete, neťahajte za kábel ani prístroj. 
- Zástrčka môže byť použitá len v sieti s napätím zhodným, aké je na nej uvedené. 
- Prístroj smie byť používaný iba s dodávanou zástrčkou. 
- Po každom použití, pred každým čistením a pred každou výmenou časti príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku. 
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými 
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, iba ak by boli pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť 
alebo od nej dostanú informácie, ako majú prístroj správne používať. 
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením. 
- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. 
 
2. Uvedenie do prevádzky 
2.1 Akumulátorová prevádzka 

Tento Manikúrny a pedikúrny prístroj je vybavený veľmi kvalitnými nástavcami. Priložené je jedno posunovátko nechtovej kožtičky a 7 
nástavcov so zafírovým povlakom resp. s leštiacou plsťou s dlhou životnosťou. 
Spolu s dvojstupňovou reguláciou rýchlosti a ľavým a pravým chodom možno vykonávať profesionálnu starostlivosť nôh a nechtov, 
akú si možno predstaviť len u pedikéra. 
Integrované osvetlenie LED zaisťuje optimálne svetelné pomery pri aplikácii. 
 
3. Použitie 
3.1 Všeobecne 

- Tento prístroj je určený na ošetrenie rúk (manikúru) a nôh (pedikúru). 
- Zvoľte požadovaný nástavec a nasaďte ho ľahkým tlakom na os prístroja. Ak chcete nástavec zložiť, ťahajte od seba za neho a 
prístroj, a to v priamej línii. 
- Zapnite prístroj posunutím spínača nadol (ľavý chod, LED svieti na červeno) alebo nahor (pravý chod, LED svieti na zeleno). 
- Máte na výber z dvoch rýchlostných stupňov (Hi a Lo). Stlačte príslušné tlačidlo na prístroji. 
- Všetky nástavce, pilníky a brúsky, sú potiahnuté zafírovými zrnami. Tie vám zaručujú extrémne dlhú životnosť a zaisťujú vysokú 
odolnosť proti opotrebovaniu. 
- Nevyvíjajte silný tlak a vždy priblížte nadstavce opatrne čo najbližšie na povrch, ktorý ošetrujete. 
- Pod ľahkým tlakom veďte prístroj pomaly a krúživými pohybmi cez oblasti, ktoré ošetrujete. 
- Dbajte na to, že nástavce na brúsenie, majú pri namočení popr. vlhkej koži obmedzenú účinnosť. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby 
ste nepoužívali prístroj vo vodnom kúpeli. 
- Aby ste zachovali prirodzenú ochranu kože, neodstraňujte zrohovatenú kožu úplne. 
- Dbajte na to, aby sa os mohla otáčať vždy voľne. Os nesmie byť trvalo blokovaná, aby sa prístroj príliš neprehrial a nepoškodil sa.- 
Po použití naneste na ošetrené partie zvlhčujúci krém. 



 

 
Dôležité: 

Počas ošetrenia kontrolujte pravidelne výsledky.  
To platí hlavne pre diabetikov, pretože nie sú tak citliví na rukách a nohách. 
3.2 Nástavce 

S nástavcami zaobchádzajte, prosím, opatrne. Keďže sa jedná o profesionálne nástavce, mohli by ste si ich neodborným používaním 
spôsobiť poranenie. Obzvlášť pri vyšších rýchlostiach odporúčame obozretné zaobchádzanie.  
K prístroju sú pribalené tieto nástavce: 

 

1 - Zafírový disk, tenký 

Jemné zrnká v zafírovom disku pília a starajú sa o nechty. 
Zvláštne na tomto zafírovom disku je, že rotuje iba vnútorný disk a vrchný okraj zostáva pevný. To 
umožňuje presné pilovanie nechtov, bez toho, aby hrozilo nebezpečenstvo 
spálenie pokožky rýchlou rotáciou disku. 

 

2 - Zafírový disk, hrubý 

Hrubé zrnká v zafírovom disku pília a starajú sa o nechty. 
Pomocou tohto nástavca si môžete skrátiť silné nechty sami pilníkovaním. Pretože rýchlo odstraňuje 
veľké plochy nechtov, musíte s nadstavcom zaobchádzať opatrne. 

 

3 - Zafírový kužeľ 

Odstraňuje suchú a zrohovatenú kožu alebo mozole na chodidlách a pätách a stará sa o nechty. 

 

4 - Leštiaci kužeľ 

Vyhladzovanie a leštenie okraje nechtov po pilovaní a čistení povrchu nechtov. Šúchajte vždy 
krúživými pohybmi a nenechajte leštiaci kužeľ na jednom mieste, pretože môže trením vzniknúť 
silné teplo. 

  

5 - Valcová frézka 

Obrúsenie zrohovatelého povrchu nechtov na nohách a ich vyhladenie nahrubo. Valcovú frézku 
priložte vodorovne k povrchu nechtu a krúživými pohybmi pomaly odstraňujte požadovanú vrstvu 
nechtu. 

 

6 - Frézka plamienkového tvaru 

Na odstránenie zarasteného nechtu. Plamienkovú frézku opatrne priložte na ošetrované miesto a 
odstráňte potrebné časti nechtu. 

 

7 - Okrúhla zafírová frézka 

Tento nástavec slúži na odstránenie kurích ôk. Pokiaľ tento nadstavec používate, uvedomte si, že 
pri odstraňovaní kurích ôk rýchlo preniknete hlboko do kože a tak môžete poškodiť okosticu. 

Pri pilovaní postupujte vždy od lôžka nechta k špičke! 
Počas ošetrenia kontrolujte pravidelne výsledky. Akonáhle je použitie nepríjemné, ukončite ošetrenie. 
 
4. Čistenie / starostlivosť 

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete! 
- Prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou.  
Ak je prístroj silnejšie znečistený, môžete handričku mierne navlhčiť v mydlovej vode. 
- Nástavce môžete z hygienických dôvodov podľa potreby čistiť handričkou popr. kefkou navlhčenou v alkohole.  
Potom ich prosím starostlivo vysušte. 
- Nenechajte prístroj spadnúť. 
- Dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostala voda. Ak sa tak niekedy stane, použite prístroj až vtedy, ak je opäť úplne suchý. 
- Na čistenie nepoužívajte žiadny chemický čistič alebo čistiaci prostriedok. 
- Prístroj a zástrčku nikdy neponárajte do vody a iných tekutín. 
 
5. Likvidácia 

Zariadenie zlikvidujte podľa nariadenia o starých elektrických a elektronických prístrojoch 2002/96 / EC - WEEE 
(Waste Electrical and Elektronik Equipment). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na 
starosti likvidáciu.  
 
 
 
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:   
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK: 

BORGY CZ, a.s. 
Reklamácie / servis 
Hluchov 1353 
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662 
E-mail: reklamace@borgy.cz 
www.borgy.cz 
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