
Záruční list 

li Děkujeme Vám za zakoupení Profesionální brusky. 
Záruční podmínky se řídí platnými zákony České republiky. 

fJ Záruka se nevztahuje: 
Na poruchy po jejím uplynutí 
Poškození, nebo poruchuzpůsobenou zákazníkem nevhodným 

. po�Žitím, udržbo'u nebo používáním 
 

. jiným, než dle návodu
' 

._
. 

Neodborný'zásah do �p�třebiče
Po�koz�ní způsobené lidskými faktory (např. 
Nesprávnou obsluhou, nárazem, nevhodným napětím 
apod.) nebo zanedbáním péče o přístroj
poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního 
materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé

I 
. 

Model:    272

Prodejce -----
TEL: 

Datum prodeje:----

Faktura: ----------

Adresa: A. 
Tento dokument je důležitý pro reklamaci. Řádně jej uschovejte .. 

Uživatelski manuál 

Profesionální bruska Model 272

Technické údaje



Obsah balení

Bruska Model 272 ergonomická 
rukojeť Twist Lock nožní pedál
samostatný držák na rukojeť sada 
fréz

Upozornění
-Při dlouhém provozu se může bruska zahřívat - je nutné ji nechat 

vychladnout.

-Zabraňte styku přístroje s tekutinami, hrozí úraz nebo poškození
-Po ukončení práce odpojte přístroj od zdroje napájení
-V případě poškození napájecího kabelu, přístroj nepoužívejte
-Nepoužívejte přístroj na jiné činnosti, než pro kterou je určený.

-Nezakrývejte přístroj, aby nedošlo k jeho přehřátí a následnému 
poškození, nebo vznícení.
-Přístroj nerozebírejte.

-Brusku pravidelně čistěte neagresivními a neabrazivními prostředky. 
Nevystavujte ji prašnému prostředí, může dojít k zanesení ventilátoru, 
nebo jiné části a následnému poškození přístroje. Při práci používejte 
účinné odsávání.

-Při mechanickém poškození přístroj nepoužívejte. 

Popis
-nastavilné otáčky od 0 do 35.000 ot/min 
plynulé ovládání nožním pedálem
-tichý chod
-obousměrný chod brusky
-displej s ukazatelem otáček 

Bruska je určená pro profesionální použití: manikúra, pedikúra. 

-Levé přední tlačítko - přepíná ruční a nožní ovládání
-Pravé přední tlačítko - přepíná levý a pravý chod
-Červená kontrolka POWER - signalizuje zapnutí přístroje
-Kolečko - změna otáček brusky
-Display - ukazatel otáček brusky v tisících.
-Tlačítko Pauza pro rychlé zastavení a spuštění brusky
-Přední vstup 30V - připojení rukojeti
-Boční přepínač Power - Zapnutí a vypnutí přístroje
-vstup pro připojení pedálu 

Uvolnění frézy z rukojeti se provádí otočením středového 
stříbrného kroužku s  do leva. Opačně ji opět upevníte.
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