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BEZPEČNOST

Před prvním použitím tohoto přístroje si pozorně 
přečtěte tento návod k použití! Dodržujte veškeré 
bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození 
následkem nevhodného použití. Uschovejte 
návod k použití pro budoucí potřebu. Pokud 
přístroj předáte třetí straně, zkontrolujte, zda jste 
přiložili i návod k použití.
■ Tento přístroj je určen výhradně k domácímu 

použití.
■ Tento přístroj je určen k ošetření nehtů na 

lidských prstech na rukou a nohou, zrohovatělé 
kůže a kuřích ok. Jakékoliv jiné použití je 
výslovně zakázáno.

■ Pokud používáte přístroj v koupelně, nesmí v 
žádném případě dojít k jeho kontaktu s vodou 
nebo jinými kapalinami.

■ Před nasunutím nástavců, po použití nebo před 
čištěním vždy odpojte síťový adaptér.
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BEZPEČNOST

■ Pozor! Uchovávejte síťový adaptér vždy v suchu.
■ Přístroj nikdy nepřenášejte za kabel síťového 

adaptéru.
■ Neveďte kabel síťového adaptéru přes ostré 

hrany a dávejte pozor, abyste jej nepřivřeli.
■ Nepoužívejte viditelně poškozený přístroj nebo 

přístroj s poškozenými nástavci a s poškozeným 
kabelem síťového adaptéru.

■ Chraňte přístroj před slunečním zářením, 
horkem a otevřeným plamenem.

■ Přístroj nesmíte ponořit do vody.
■ Chraňte přístroj před pádem.
■ Chraňte přístroj před dětmi!
■ Pokud došlo k poškození přívodního kabelu, 

musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis 
nebo podobná kvalifikovaná osoba. Zabráníte 
tak vzniku nebezpečí a rizik.
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BEZPEČNOST

■ Tento spotřebič mohou používat děti 
starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 
senzorickými nebo mentálními schopnostmi 
nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v 
případě, že mají dozor nebo jsou instruovány 
ohledně bezpečného použití zařízení a budou 
obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. 
Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba 
nesmí být prováděny dětmi bez dohledu 
dospělé osoby.

■ Přístroj nesmíte v žádném případě otevřít. 
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá 
neodbornými zásahy.
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STRUČNÝ PŘEHLED

Vážená zákaznice,
vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste se rozhodli 
ke koupi profesionální sady na 
manikúru a pedikúru na pravé i 
umělé nehty MA 5820. Žádáme vás, 
abyste si pozorně přečetli následující 
informace o tomto přístroji. Jejich 
dodržováním uchováte váš nový 
kvalitní výrobek značky Grundig po 
dlouhá léta v dobrém stavu!

Zodpovědný, dlouhodobě 
udržitelný přístup!

GRUNDIG se zaměřuje na 
sociální pracovní 
podmínky s uspokojivými 
mzdami, na efektivní 

využívání surových materiálů s 
průběžnou redukcí mnoha tun 
plastových odpadů každý rok – a na 
dostupnost veškerého příslušenství 
po dobu nejméně 5 let.
Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. 
Ze správného důvodu. Grundig.

Ovládání a části

Viz obrázek na straně 3.

A Taštička na přístroj, nástavce a 
síťový adaptér.

B Pouzdro k nasazení nástavců.

C Posuvný přepínač. Slouží k 
zapnutí a vypnutí přístroje a k 
přepínání dvou rychlostních 
stupňů (»1« a »2«).

D Zdířka pro přívodní kabel 
síťového adaptéru.

E Šest různých nástavců. Síťový 
adaptér - (délka kabelu 3 m).
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JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI

– Pomocí brusného kužele upravíte 
mozoly a zrohovatělou kůži na 
nohou a na rukách, ale také 
silně zrohovatělé nehty. Vrátíte 
zakřiveným nehtům jejich tvar a 
odstraníte bolestivý tlak.

Malý brusný kužel

– Malý brusný kužel odstraňuje 
málo dostupné rožky a okraje, 
a to na místech, do kterých se 
velký brusný kužel nedostane. 
Jeho pomocí můžete také čistit 
spodní stranu umělých nehtů. S 
malým brusným kuželem pracujte 
opatrně!

Nástavce a jejich funkce
Brusný kotouč

– Brusný kotouč slouží ke 
zkracování a tvarování nehtů po 
celé jejich šířce. Docílíte vzhledu 
dokonale šlechtěných nehtů, 
které se již nebudou zatrhávat, 
lámat nebo třepit.

Brusný kužel
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JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI

Oblá frézka

– Pomocí oblé frézky můžete 
upravit zarostlé nehty. Přiložte 
frézku zboku a pomalu odfrézujte 
zarostlý nehet. Nepoužívejte 
frézku k odstranění kůžičky z 
měsíčku (lunuly) nehtu. Zde 
hrozí nebezpečí, že si do měsíčku 
vyryjete frézkou rýhy!

Škrabka na kůžičku

– Citlivou kůžičku na nehtech byste 
neměli stříhat nebo brousit. K 
uvolnění a jemnému zatlačení 
kůžičky použijte škrabku.

Pozor
■ Používejte škrabku pouze na 

rychlostním stupni »1«.

Lešticí kartáček

– Kartáček slouží k vyleštění 
fixačních prostředků na nehty 
nebo ke vmasírování hojivých 
mastí proti plísním. Kartáček také 
čistí a leští ošetřované nehty a 
odstraňuje odumřelou kůži z 
nehtů.
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NAPÁJENÍ PROUDEM

Použití síťového napájení
Přístroj používejte s přiloženým 
síťovým adaptérem.

Zkontrolujte, zda se síťové napětí 
uvedené na typovém štítku síťového 
adaptéru shoduje s místním síťovým 
napětím.

Síťový adaptér je od sítě odpojen až 
vytažením síťové zástrčky.

1 Zapojte kabel síťového adaptéru 
do zdířky D.

2 Připojte zástrčku síťového 
adaptéru F do zásuvky.

Pozor
■ Zabraňte přehřívání přístroje 

jeho přetěžováním. Po cca. 20 
minutách používání přístroj 
vypněte a nechejte jej před 
dalším použitím 15 minut 
vychladnout.
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POUŽITÍ

Péče o nehty
1 Vypněte přístroj, k tomu přepněte 

posuvný přepínač C do polohy 
»0«.

2 Sundejte nasazený nástavec.

3 Nasaďte vhodný nástavec do 
pouzdra B přístroje tak, aby 
došlo k jeho zajištění v pouzdře.

4 Připojte kabel síťového adaptéru 
do zdířky D přístroje a zástrčku 
síťového adaptéru do zásuvky.

5 Zapněte přístroj, k tomu přepněte 
posuvný přepínač C do polohy 
»1« nebo »2«.

Pozor
■ Při složitějších operacích 

používejte rychlostní stupeň »1«.

6 Po použití vypněte přístroj 
přepnutím posuvného přepínače 
C do polohy »0«.

7 Odpojte zástrčku síťového 
adaptéru ze zásuvky.

8 Odpojte kabel síťového adaptéru 
ze zdířky D přístroje.

9 Při skladování sundejte nasazený 
nástavec.

Upozornění
■ Dříve, než se rozhodnete provést 

složitější operace během péče o 
své nehty, vždy začněte nejprve 
zkrácením a tvarováním nehtů. 
Používejte k tomu nástavec 
brusný kotouč. Zabráníte tak 
bolestivému zarůstání nehtů do 
kůže.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění přístroje
Pozor
■ Dříve, než začnete s čištěním 

přístroje, musíte vždy nejprve 
odpojit síťový adaptér a kabel 
síťového adaptéru.

Čistěte přístroj pouze měkkou, 
mírně navlhčenou utěrkou a trochou 
čisticího prostředku. Nepoužívejte 
žádné chemické čisticí prostředky.

Čištění nástavců
Nástavce, především pak brusná 
tělesa, čistěte kartáčkem, např. 
starým kartáčkem na zuby.

Pečlivě odstraňte prach a všechny 
zbytky kůže.

Doporučujeme provést dezinfekci 
brusných tělísek běžným 
dezinfekčním sprejem nebo 90 % 
alkoholem, zakoupeným v lékárně. 
Zabráníte tak přenosu infekcí.

Násadky (kolíky) nástavců udržujte 
neustále čisté, nezamaštěné.

Skladování
Pokud nebudete sadu delší dobu 
používat, pečlivě ji uschovejte.

1 Strojek musí být zcela suchý.

2 Zkontrolujte, zda jsou nástavce 
zcela čisté.

3 Přístroj, nástavce a síťový adaptér 
skladujte v dodané taštičce na 
chladném a suchém místě.

4 Uschovejte sadu mimo dosah 
dětí.
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INFORMACE

Dodržování směrnice WEEE a 
o likvidaci odpadů:
Tento produkt splňuje směrnici EU 
WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek 
nese symbol pro třídění, platný pro 
elektrický a elektronický odpad 
(WEEE).

Tento produkt byl 
vyroben z vysoce 
kvalitních součástí a 
materiálů, které lze 
znovu použít a které 

jsou vhodné pro recyklaci. Produkt 
na konci životnosti nevyhazujte do 
běžného domácího odpadu. 
Odvezte ho do sběrného místa pro 
recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. Informace o 
těchto sběrných místech získáte na 
místních úřadech.

Dodržování směrnice RoHS:
Produkt, který jste zakoupili splňuje 
směrnicih EU RoHS (2011/65/
EU). Neobsahuje žádné škodlivé 
ani zakázané materiály, které jsou 
směrnicí zakázané.

Informace o balení
Balení produktu je 
vyrobeno z 
recyklovatelných 
materiálů, v souladu s 

naší národní legislativou. Obalové 
materiály nelikvidujte s domácím 
nebo jiným druhem odpadu. 
Odvezte je na sběrné místo balícího 
materiálu, které má pověření 
místních orgánů.

Technické parametry

Napájení

Síťový adaptér
100 – 240 V ~, 50/60 Hz , 190 mA 30 
V DC 250 mA

Technické změny a změny designu 
vyhrazeny!
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BEZPEČNOSŤ

Pred prvým použitím tohto prístroja si pozorne 
prečítajte tento návod na použitie! Dodržiavajte 
všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k 
poškodeniu následkom nevhodného použitia. 
Návod na použitie si uschovajte pre potrebu v 
budúcnosti. Pokiaľ prístroj predáte tretej osobe, 
skontrolujte, či ste priložili aj návod na použitie.
■ Tento prístroj je určený výhradne pre domáce 

použitie.
■ Tento prístroj je určený na ošetrenie nechtov 

na ľudských prstoch na rukách a nohách, 
zrohovatenej kože a kurích ôk. Akékoľvek iné 
použitie je výslovne zakázané.

■ Pokiaľ používate prístroj v kúpeľni, nesmie v 
žiadnom prípade dôjsť k jeho kontaktu s vodou 
alebo inými kvapalinami.

■ Pred nasunutím nástavcov, po použití alebo 
pred čistením vždy odpojte sieťový adaptér.
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BEZPEČNOSŤ

■ Pozor! Uchovávajte sieťový adaptér vždy na 
suchom mieste.

■ Prístroj nikdy neprenášajte za kábel sieťového 
adaptéra.

■ Neveďte kábel sieťového adaptéra cez ostré 
hrany a dávajte pozor, aby ste ho neprivreli.

■ Nepoužívajte viditeľne poškodený prístroj 
alebo prístroj s poškodenými nástavcami a s 
poškodeným káblom sieťového adaptéra.

■ Chráňte prístroj pred slnečným žiarením, teplom 
a otvoreným plameňom.

■ Prístroj nesmiete ponoriť do vody.
■ Chráňte prístroj pred pádom.
■ Chráňte prístroj pred deťmi!
■ Pokiaľ došlo k poškodeniu prívodného kábla, 

musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis 
alebo podobne kvalifikovaná osoba. Zabránite 
tak vzniku rizika a nebezpečenstva.
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BEZPEČNOSŤ

■ Tento spotrebič môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo bez dostatku skúseností a vedomostí 
v prípade, že majú dozor alebo sú poučené 
ohľadom bezpečného použitia prístroja a budú 
oboznámené so súvisiacimi nebezpečenstvami. 
Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a 
údržba nesmú byť vykonávané deťmi bez 
dozoru dospelej osoby.

■ Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvoriť. 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté 
neodbornými zásahmi.
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SKRÁTENÝ PREHĽAD

Vážená zákazníčka,
vážený zákazník,

sme radi, že ste sa rozhodli zakúpiť si 
profesionálnu súpravu na manikúru 
a pedikúru na pravé aj umelé nechty 
MA 5820. Žiadame vás, aby ste 
si pozorne prečítali nasledujúce 
informácie o tomto prístroji. Ich 
dodržiavaním uchováte váš nový 
kvalitný výrobok od firmy Grundig 
počas niekoľkých rokov v dobrom 
stave!

Zodpovedný, dlhodobo 
udržateľný prístup!

GRUNDIG sa zameriava na 
sociálne pracovné 
podmienky s 
uspokojivými mzdami, na 

efektívne využívanie surových 
materiálov s priebežnou redukciou 
množstva ton plastových odpadov 
každý rok – a na dostupnosť 
všetkého príslušenstva počas 
najmenej 5 rokov.
Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. 
Zo správneho dôvodu. Grundig.

Ovládanie a časti

Viď obrázok na strane 3.

A Taštička na prístroj, nástavce a 
sieťový adaptér.

B Puzdro pre nasadenie 
nástavcov.

C Posuvný prepínač. Slúži na 
zapnutie a vypnutie prístroja 
a na prepínanie dvoch 
rýchlostných stupňov (»1« a 
»2«).

D Konektor pre prívodný kábel 
sieťového adaptéra.

E Šesť rôznych nástavcov. Sieťový 
adaptér - (dĺžka kábla 3 metre).
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JEDNOTLIVÉ SÚČASTI

– Pomocou brúsneho kužeľa 
upravíte mozole a zrohovatenú 
kožu na nohách a na rukách, ale 
taktiež veľmi zrohovatené nechty. 
Vrátite zakriveným nechtom ich 
tvar a odstránite bolestivý tlak.

Malý brúsny kužeľ

– Malý brúsny kužeľ odstraňuje 
málo dostupné rožky a okraje, 
a to na miestach, do ktorých sa 
veľký brúsny kužeľ nedostane. 
Pomocou neho môžete taktiež 
čistiť spodnú stranu umelých 
nechtov. S malým brúsnym 
kužeľom pracujte opatrne!

Nástavce a ich funkcie
Brúsny kotúč

– Brúsny kotúč slúži na skracovanie 
a tvarovanie nechtov po celej 
ich šírke. Docielite tak vzhľad 
dokonale šľachtených nechtov, 
ktoré sa už nebudú zatrhávať, 
lámať alebo strapkať.

Brúsny kužeľ
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JEDNOTLIVÉ SÚČASTI

Oblá frézka

– Pomocou oblej frézky môžete 
upraviť zarastené nechty. Priložte 
frézku zboku a pomaly odfrézujte 
zarastený necht. Nepoužívajte 
frézku na odstránenie kožky z 
mesiačika (lunuly) nechtu. Tu 
hrozí nebezpečenstvo, že si do 
mesiačika vyryjete frézkou ryhu!

Škrabka na kožku

– Citlivú kožku na nechtoch by ste 
nemali strihať alebo brúsiť. Na 
uvoľnenie a jemné zatlačenie 
kožky použite škrabku.

Pozor
■ Používajte škrabku len na 

rýchlostnom stupni »1«.

Leštiaca kefka

– Kefka slúži na vyleštenie fixačných 
prostriedkov na nechty alebo na 
vmasírovanie hojivých mastí proti 
plesniam. Kefka taktiež čistí a leští 
ošetrované nechty a odstraňuje 
odumretú koži z nechtov.
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NAPÁJANIE PRÚDOM

Použitie sieťového napájania
Prístroj používajte s priloženým 
sieťovým adaptérom.

Skontrolujte, či sa sieťové napätie 
uvedené na typovom štítku 
sieťového adaptéra zhoduje s 
miestnym sieťovým napätím.

Sieťový adaptér je od siete odpojený 
až vytiahnutím sieťovej zástrčky.

1 Zapojte kábel sieťového adaptéra 
do konektoru D.

2 Pripojte zástrčku sieťového 
adaptéra F do zásuvky.

Pozor
■ Zabráňte prehrievaniu prístroja 

jeho preťažovaním. Po približne 
20 minútach používania prístroj 
vypnite a nechajte ho pred ďalším 
použitím 15 minút vychladnúť.
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POUŽITIE

Starostlivosť o nechty
1 Vypnite prístroj. K tomu prepnite 

posuvný prepínač C do polohy 
»0«.

2 Odoberte nasadený nástavec.

3 Nasaďte vhodný nástavec do 
puzdra B prístroja tak, aby došlo 
k jeho zaisteniu v puzdre.

4 Pripojte kábel sieťového adaptéra 
do konektoru D prístroja a 
zástrčku sieťového adaptéra do 
zásuvky.

5 Zapnite prístroj. K tomu prepnite 
posuvný prepínač C do polohy 
»1« alebo »2«.

Pozor
■ Pri zložitejších operáciách 

používajte rýchlostný stupeň »1«.

6 Po použití vypnite prístroj 
prepnutím posuvného prepínača 
C do polohy »0«.

7 Odpojte zástrčku sieťového 
adaptéra zo zásuvky.

8 Odpojte kábel sieťového adaptéra 
z konektoru D prístroja.

9 Pri skladovaní zložte nasadený 
nástavec.

Upozornenie
■ Skôr, ako sa rozhodnete vykonať 

zložitejšie operácie počas 
starostlivosti o svoje nechty, 
vždy začnite najskôr skrátením a 
tvarovaním nechtov. Používajte 
k tomu nástavec „Brúsny kotúč”. 
Zabránite tak bolestivému 
zarastaniu nechtov do kože.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie prístroja
Pozor
■ Skôr, ako začnete s čistením 

prístroja, musíte vždy najskôr 
odpojiť sieťový adaptér a kábel 
sieťového adaptéra.

Čistite prístroj len mäkkou, mierne 
navlhčenou utierkou s trochou 
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte 
žiadne chemické čistiace 
prostriedky.

Čistenie nástavcov
Nástavce, predovšetkým však 
brúsne telesá, čistite kefkou, napr. 
starou kefkou na zuby.

Dôkladne odstráňte prach a všetky 
zvyšky kože.

Odporúčame vykonať dezinfekciu 
brúsnych teliesok bežným 
dezinfekčným sprejom alebo 90 % 
alkoholom, zakúpeným v lekárni. 
Zabránite tak prenosu infekcií.

Násadky (kolíky) nástavcov 
udržiavajte neustále čisté, 
nezamastené.

Skladovanie
Pokiaľ nebudete prístroj dlhšie
používať, správne ho uschovajte.

1 Prístroj musí byť celkom suchý.

2 Skontrolujte, či sú nástavce 
celkom čisté.

3 Prístroj, nástavce a sieťový 
adaptér skladujte v dodanej 
taštičke na chladnom a suchom 
mieste.

4 Uschovajte súpravu mimo dosahu 
detí.
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INFORMÁCIE

Dodržovanie smernice WEEE 
a o likvidácii odpadov:
Tento produkt spĺňa smernicu 
EÚ WEEE (2012/19/EU). Tento 
výrobok je označený symbolom 
pre triedenie, ktorý je platný pre 
elektrický a elektronický odpad 
(WEEE).

Tento produkt bol 
vyrobený z vysoko 
kvalitných súčastí a 
materiálov, ktoré je 
možné znovu použiť a 

ktoré sú vhodné na recykláciu. 
Produkt na konci životnosti 
nevyhadzujte do bežného 
domáceho odpadu. Odovzdajte ho 
do zberného miesta pre recykláciu 
elektrických a elektronických 
zariadení. Informácie o týchto 
zberných miestach získate na 
miestnych úradoch.

Dodržiavanie smernice 
RoHS:
Produkt, ktorý ste si zakúpili spĺňa 
smernicu EÚ RoHS (2011/65/
EU). Neobsahuje žiadne škodlivé 
ani zakázané materiály, ktoré sú 
smernicou zakázané.

Informácie o balení
Balenie produktu je 
vyrobené z 
recyklovateľných 
materiálov, v súladu s 

našou národnou legislatívou. 
Obalové materiály nelikvidujte s 
domácim alebo iným druhom 
odpadu. Odovzdajte ich na zberné 
miesto baliaceho materiálu, ktoré 
má poverenie miestnych orgánov.

Technické údaje

Napájanie

Sieťový adaptér
100 – 240 V ~, 50/60 Hz , 190 mA 30 
V DC 250 mA

Technické zmeny a zmeny dizajnu 
vyhradené!
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