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Universální
Přečtěte si a schovejte tento návod k použití

Tento návod k použití je pro váš MicroNail ™ přístroj na 
leštění nehtů od InnoEssentials. Obsahuje důležité infor-
mace o uvedení do provozu a manipulaci. V zájmu zlepše-
ní přehlednosti, MicroNail ™ - přístroj na leštění nehtů je 
uvedený v této příručce jako „leštička na nehty“.
Přečtěte si návod, zejména bezpečnostní pokyny před 
použitím leštičky na nehty. Nedodržení tohoto návodu 
k použití může mít za následek zranění nebo poškození 
leštičky na nehty. 
Návod k použití je založený na normách a pravidel 
platných v Evropské unii. Respektujte pokyny a zákony v 
zahraničí i pro jednotlivé země!
Uschovejte si tento návod k použití pro další použití. 
Pokud předáte leštičku na nehty třetí osobě, ujistěte se, 
že ji předáte s tímto návodem k použití.

1. Uzávěr
2. Hřídel
3. Ochrana proti prachu
4. Bezpečnostní vypínač
5. Vypínač ON/OFF
6. Microsmooth vyhlazovací 

váleček (tmavý)

7. Microsmooth leštící váleček 
(světlý)

8. Baterie, 2x
9. Uzamčení přihrádky na 

baterie
10. Kryt přihrádky na baterie

Rozsah dodávky/Části zařízení
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Klíč k symbolům
Následující symboly a signální slova jsou v tomto návodu na leštičce 
na nehty nebo na obalu.

VAROVÁNÍ! Toto bezpečnostní upozornění označuje 
nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu 
nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné 
zranění.

UPOZORNĚNÍ! Toto bezpečnostní upozornění ozna-
čuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se 
mu nevyhnete, může dojít k mírnému nebo středně 
závažnému poranění.

OZNÁMENIE!  Toto bezpečnostní upozornění označuje 
nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se mu 
nevyhnete, může dojít k mírnému nebo středně závaž-
nému poranění.

Prohlášení o shodě (viz část „Prohlášení o shodě“): Ten-
to symbol označuje výrobky, které splňují požadavky 
směrnice CE.

Tento symbol označuje informace o recyklaci odpadů 
pro lepenku a papír (viz „Likvidace“).

Tento symbol upozorňuje na obecné pokyny k recyk-
laci.

20
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Bezpečnost
Účel použití
Leštička na nehty je určena pro péči o nehty na rukách a nohách. 
Leštička na nehty je určena výhradně pro soukromé použití. 
Použití není vhodné pro profesionální použití, např. v nehtových 
studiích nebo lékařské pedikúře.
Nástavce by, jak je to jen možné, neměly být používány u více 
osob. Tím se zabrání přenosu nemocí, např. jako plíseň nehtů.
Nepoužívejte leštičku na nehty venku. Leštička na nehty není 
hračka pro děti.
Leštičku na nehty používejte pouze způsobem popsaným v tomto 
návodu k použití. Jakékoliv jiné použití než podle určeného účelu 
může vést k věcným škodám.
Výrobce nebo prodejce neručí za škody způsobené nevhodným 
nebo nesprávným použitím.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí plynoucí z použití baterií!
Leštička na nehty je napájena z baterií. Ne-
správné zacházení s bateriemi může způso-
bit zranění nebo věcné škody.

• Udržujte baterie mimo dosah dětí. Máte-li podezření, 
že dítě spolklo baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc.

• Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například. 
přímému slunečnímu záření, otevřeným ohňům apod.

• Nenabíjejte baterie a neaktivujte baterie žádným 
jiným způsobem.
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• Baterie nezkratujte.
• Baterie neotevírejte.
• Aby se zabránilo úniku elektrolytu z baterie, použijte 

do leštičky na nehty pouze baterie stejného typu.
• Je-li to nutné, vyčistěte baterie a kontakty v přístroji 

před vložením baterií.
• Baterie vkládejte vždy ve správné polaritě.
• Vybité baterie okamžitě vyjměte z leštičky na nehty.
• Je-li baterie v leštičce na nehty vyteklá, použijte 

ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie 
suchým hadříkem.

• Vyhněte se kontaktu kyseliny z baterie s kůží, očima 
a sliznicemi. Pokud jste přišli do styku s kyselinou z 
baterie, ihned postižené místo důkladně opláchněte 
vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Pokud nechcete používat leštičku na nehty po delší 
dobu, vyjměte baterie z přihrádky na baterie. 

Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi (např. částečně zdravotně 
postižených, starších osob s omezením 
fyzických a duševních schopností), nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí (napří-
klad starší děti).

• Leštička na nehty může být použitá u dětí ve věku od 
osmi let a starších a osobami se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl 
poskytnutý odborný dohled nebo byli poučeni o 
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bezpečném používání leštičky na nehty a pochopili 
vyplývající rizika.

• Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez 
dozoru.

• Udržujte leštičku na nehty a její příslušenství mimo 
dosah dětí do osmi let.

• Rozsah dodávky obsahuje malé části a balicí fólii. Udr-
žujte děti od nich v dostatečné vzdálenosti, při požití 
hrozí nebezpečí udušení.

 
Nebezpečí poranění při neodborném 
zacházení!
Nesprávné zacházení s leštičkou na nehty 
může způsobit zranění nebo věcné škody.

• Používejte leštičku pouze na nehty na rukách a nohách, 
nikoliv na jiných částech těla.

• Nepoužívejte leštičku na nehty, pokud máte cukrovku, 
nebo špatný krevní oběh.

• Nepoužívejte leštičku na nehty u otevřených ran nebo 
zánětu.

• Nepoužívejte leštičku na nehty s poškozeným nebo 
opotřebovaným válečkem.

Nebezpečí úrazu díky rychle rotujícím 
částem přístroje!
Hřídel a váleček leštičky na nehty rotují 
vysokou rychlostí.
Pokud držíte rotující váleček příliš dlouho 
na jednom místě na vašich nehtech, může 
to způsobit vývin tepla a menší popáleniny 
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pod nehtem.
Dlouhé, flexibilní předměty, vlasy a textilie 
mohou být vtažené pomocí rotujících váleč-
ků. Čímž existuje riziko zranění a věcné škody.

• Nedržte leštičku na nehty příliš dlouho na jednom 
místě na vašich nehtech.

• Leštičku na nehty udržujte od vlasů, paruk a dalších 
dlouhých, flexibilních předmětů jako jsou např. tka-
ničky, nitě, textilní vlákna.

 
Nebezpečí věcné škody!
Nesprávná manipulace s leštičkou na nehty 
může způsobit poškození leštičky na nehty.

• Neponořujte leštičku na nehty do vody nebo jiných 
kapalin.

• Chraňte leštičku na nehty proti nárazům, extrémním 
teplotám a přímému slunečnímu světlu.

• Vyhněte se akumulaci tepla tím, že leštičku na nehty 
nebudete používat pod dekou nebo polštářem.

• Leštičku na nehty používejte maximálně 20 minut 
bez přestávky. Poté musíte nechat leštičku na nehty 
chladnout po dobu nejméně 15 minut.

• Okamžitě vypněte leštičku na nehty a přestaňte ji 
používat, když uvidíte stoupající kouř nebo zápach 
při provozování leštičky na nehty.

• Používejte leštičku na nehty pouze s originálním 
příslušenstvím.

• Neotvírejte zapečetěné části leštičky na nehty a ne-
provádějte žádné změny na leštičce na nehty.
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• Nepoužívejte leštičku na nehty, pokud je poškozená.

Poraďte se se svým lékařem před použitím leš-
tičky na nehty, pokud máte ...

• Vyrážku na prstech rukou nebo nohou, podráždě-
ní kůže nebo kožní onemocnění jako jsou ekzémy, 
lupénka, atd.

• Pokud máte problémy s žilami a cévami nebo máte 
problémy s hojením ran.

• Máte kardiostimulátor.
• Nejste si jisti, zda je leštička na nehty pro vás vhodná.

Leštička na nehty a kontrola rozsahu dodávky

Nebezpečí poškození!
Pokud neopatrně otevřete obal s ostrým no-
žem nebo jinými ostrými předměty, můžete 
snadno poškodit leštičku na nehty. 
• Při otevírání buďte velmi opatrní.

1. Vyndejte leštičku na nehty z balení.
2. Zkontrolujte, zdali je dodávka kompletní (viz obr. A).
3. Ujistěte se, že leštička na nehty nebo jednotlivé části nejsou 

poškozené. Pokud je leštička na nehty poškozená, nepoužívej-
te ji. Kontaktujte prosím výrobce na uvedené servisní adrese v 
záručním listu.
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Obsluha
Vložení baterií
1. Držte leštičku na nehty rovně.
2. Posuňte uzamčení přihrádky baterie 10  ve směru (viz obr. B).
3. Sejměte uzávěr přihrádky baterie  9  (viz obr. B a C).
4. Vložte baterie  8  se správnou polaritou do přihrádky pro 

baterie (viz obr. D).
5. Znovu nasaďte kryt na přihrádku pro baterie. 
6. Věnujte pozornost správné pozici výřezu pro vypínač ON/OFF  

 5  (viz obr. A a D).
7. Pevně zatlačte kryt přihrádky pro baterie, dokud nezapadne na 

své místo.
Nyní můžete nasadit jeden z Microsmooth válečků.

Výběr válečku
Leštička na nehty je dodávána se dvěma Microsmooth válečky. 
Podívejte se do následující tabulky, který váleček je vhodný pro 
jaké ošetření.

  

Doporučujeme vždy používat první vyhlazovací váleček, a potom 
nehty vyleštěte s leštícím válečkem.

Č. Označení

Leštící váleček

Vyhlazovací váleček

Použití

Leští nehty

Odstraňuje nerovnosti na 
nehtech6

7
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Připevnění a odejmutí válečku

Nebezpečí věcné škody!
Microsmooth válečky jsou vyrobeny z 
pružného materiálu a s povrchy pro brouše-
ní nebo leštění. Pokud válečky zmáčknete, 
může dojít k poškození povrchu materiálu.
• Válečky nemačkejte.

Nebezpečí věcné škody!
Když chcete odstranit připojený váleček z 
hřídele leštičky na nehty, zatímco co je leš-
tička na nehty zapnutá, může dojít k poško-
zení leštičky na nehty.
• Nikdy za něj netahejte, když je leštička na 

nehty zapojená a váleček se stále otáčí.
• Vždy vypněte leštičku na nehty předtím, 

než vyměníte váleček.

Připevnění válečku
1. Vložte požadovaný váleček (  6  nebo  7 ) na hřídel  leštičky na 

nehty (viz obr. A a F).
2. Opatrně zatlačte celý váleček na hřídel.
3. Lehce protřepejte leštičku na nehty, abyste se ujistili, že je váleček 

pevně usazený.

Odejmutí válečku
1. Uchopte váleček (  6  nebo  7 ) opatrně na spodním konci.
2. Vytáhněte váleček směrem nahoru od hřídele  leštičky na nehty 

(viz obr. A a F).
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Použití leštičky na nehty

Nebezpečí věcné škody!
Leštička na nehty je určena pro krátkodobý 
provoz maximálně 20 minut. Používáte-li leš-
tičku na nehty déle než 20 minut bez přestáv-
ky, můžete poškodit ji.
• Nechejte leštičku na nehty vychladnout po 

dobu nejméně 15 minut.

1. Očistěte si nehty před zahájením ošetření nehtů leštičkou na nehty.
2. Vložte požadovaný váleček na hřídel  2   leštičky na  nehty (viz 

obr. A a F).
3. Stiskněte bezpečnostní vypínač  4   na vypínači ON/OFF  5   

směrem dolů (viz obr. A a G).
4. Zatlačte vypínač ON/OFF nahoru na leštičce na nehty, aby se 

zapnula.
5. Pohybujte válečkem bez tlaku po nehtu, který chcete ošetřit (viz 

obr. H).
Přejíždějte vždy pouze jednu až dvě sekundy přes nehet a poté 
zkontrolujte efekt.

6. Až budete hotovi s úpravou nehtů, nebo chcete mít delší pauzu, 
vypněte leštičku na nehty stiskem vypínače ON/OFF směrem 
dolů (viz obr. I).
Tip: Pokud jste nejdříve nehty vyhladili, můžete je nyní vyleš-
tit. Chcete-li vyměnit válečky, najdete popis v části „Výměna 
válečků“.
Po dokončení ošetření vašich nehtů očistěte leštičku na nehty 
tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

Ţineţi cont şi de indicaţiile noastre capitolul „Sfaturi pentru utiliza-
re corespunzătoare”.
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Tipy pro správné použití
• Udělejte si čas, a to zejména pokud jste ještě nezkušený/á se 

zacházením leštičky na nehty.
• Dejte váleček blíže na nehet bez vyvíjení tlaku.
• Spusťte leštičku na nehty s krouživým pohybem a bez tlaku na 

vaše nehty.
• Udělejte si vždy krátké přestávky a zkontrolujte  výsledek.
• Vždy používejte vhodný váleček pro zvolené ošetření s leštičkou 

na nehty (viz část „Výběr válečku“).
• Nepoužívejte leštičku na nehty příliš často, aby se zachovala stabi-

lita vašich nehtů. Doporučujeme používat jednou za dva týdny.

Čištění a péče
Nebezpečí věcné škody!
V případě, že vystavíte leštičku na nehty ka-
palinám, můžete ji tak zničit. Válečky nejsou 
vodotěsné. 
• Nedovolte, aby jakékoli tekutiny vnikly do 

leštičky na nehty.
• Válečky čistěte pouze na sucho.

Nebezpečí věcné škody!
Pokud používáte špatné čisticí prostředky a 
čisticí předměty, můžete poškodit leštičku 
na nehty.
• Nepoužívejte žádné drsné, agresivní nebo 

abrazivní čisticí prostředky a čisticí před-
měty, např. ocelové vlny.
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Čištění leštičky na nehty
Vyčistěte vaši leštičku na nehty po každém použití takto:
1. Vyjměte váleček z leštičky na nehty (viz obr. F).
2. Odstraňte prach z leštičky na nehty pomocí papírové utěrky, zejmé-

na z hřídele  2  a z ochrany proti prachu  3  (viz obr. A).
3. Prach z použitých válečků otřete papírovou utěrkou.
4. Udržujte leštičku na nehty čistou a suchou a válečky v chladném a 

suchém místě.

Pokud je leštička na nehty velmi zaprášená, vyčistěte ji  navíc takto:
1. Vyjměte z ní baterie.
2. Očistěte leštičku na nehty s mírně vlhkým hadříkem nebo papíro-

vou utěrkou.
3. Osušte leštičku na nehty suchým hadříkem nebo  papírovým 

ubrouskem.
4. Nechejte leštičku na nehty bez vložených baterií přes noc na 

vzduchu zcela vyschnout.
5. Udržujte leštičku na nehty čistou a suchou a válečky v chladném a 

suchém místě.

Výměna válečků
• Vyměňte Microsmooth válečky tak, jak je popsáno v části „Připev-

nění a odejmutí válečku“.
Vyměňte Microsmooth válečky vždy:
• po třech kompletních ošetřeních vašich nehtů na rukách a nohách,
• když se válečky jeví opotřebované,
• v případě, že válečky mají praskliny nebo jiné  poškození.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme výměnu obou 
válečků vždy společně.
Originální náhradní díly jsou k dispozici u vašeho prodejce nebo 
navštivte naše webové stránky: www.silkn.eu.
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Poradce při poruchách
V případě poruchy nejdříve vyzkoušejte následující  pomocná opatření.

 
 

 

Pokud tato opatření nejsou úspěšná nebo vaše leštička na nehty musí 
být opravená, obraťte se na zákaznický servis Silk‘n.
Nepokoušejte se sami leštičku na nehty otevřít nebo opravit. Tím by 
vaše záruka zanikla a mohli byste leštičku na nehty poškodit. Pouze 
autorizovaní servisní pracovníci Silk‘n jsou vyškoleni pro opravy.

Služby zákazníkům
Pokud je vaše leštička na nehty porouchaná nebo je  poškozená, 
nebo je nutná oprava a pro všechny další  otázky kontaktujte místní 
zákaznický servis Silk‘n:
• E-mail: silkn@inno-essentials.com
Tento návod k použití je k dispozici ve formátu PDF na  adrese: 
www.silkn.eu.

Porucha

Leštička na nehty 
nefunguje.

Leštička na nehty 
funguje velmi pomalu.

Jeden z válečků je 
poškozený. 

Možné příčiny a jejich odstranění

Baterie jsou možná vybité.
• Vyměňte baterie za nové.

Baterie nemusí mít dostatek energie.
• Vyměňte baterie za nové.

Baterie možná nejsou vložené 
správně.
• Vyjměte baterie a znovu je vložte.

Baterie možná nejsou vložené 
správně.
• Vyjměte baterie a znovu je vložte.

• Vyměňte poškozený váleček za 
originální náhradní díl.
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Technické údaje
Typ:    AP-8W
Funkčnost:  Otočná vysokorychlostní leštička
Baterie:   dvě baterie LR6/AA
Spotřeba elektrické energie: 3 V DC, 3,4 W
Max. provozní doba: 20 minut, poté se musí leštička na   
   nehty nechat 15 minut vychladnout.

Prohlášení o shodě
EU prohlášení o shodě je možné si vyžádat na adrese 
uvedené v záručním listu (na konci této příručky).

Likvidace
Likvidace obalu

Obal likvidujte odděleně. Lepenku a  karton ze starého 
papíru odevzdejte do sběru  recyklovaných materiálů.

Likvidace válečků
Váleček zlikvidujte v souladu s platnými předpisy k likvidaci ve vaší 
zemi.

Likvidaci starého spotřebiče
(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech  uplatňujících 
oddělený systém recyklovatelného sběru)

20
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Starý spotřebič nesmí do běžného  komunálního 
odpadu!
Pokud již leštičku na nehty nelze dále používat, je 
každý spotřebitel ze zákona povinen starý přístroj 
odevzdat odděleně od komunálního odpadu, např. 
na sběrné místo ve vaší obci/čtvrti. To zajišťuje, že 
staré spotřebiče budou řádně recyklovány a vyhnou se 
negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou 
elektronické přístroje označeny přilehlým symbolem.

Baterie a akumulátory nesmí do  komunálního 
odpadu!
Jako spotřebitel jste ze zákona povinen všechny 
baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují 
škodlivé látky* nebo ne, odevzdat ve sběrném místě 
ve vaší obci/čtvrti nebo obchodě tak, aby mohli být 
 likvidovány šetrně k životnímu prostředí.
Odevzdejte baterie a akumulátory pouze vybité ve 
vašem sběrném místě!
* s označením: Cd = kadmium, 
Hg = rtuť, Pb = olovo

Prohlášení o omezené záruce
Tento produkt v souladu s evropskými předpisy a zákony má záruční 
dobu 2 roky. Záruka na tento výrobek se vztahuje na technické vady 
způsobené při výrobě. Poškození v důsledku vniknutí vody, jsou z 
této záruky vyloučeny.
Pokud byste chtěli využít tuto záruku, kontaktujte prosím náš zá-
kaznický servis. Ten může být schopný pomoci  vyřešit váš problém, 
aniž byste museli produkt vrátit  prodejci nebo vašemu servisnímu 
centru. Náš zákaznický servis vám vždy rád pomůže!



96

Právní upozornění
Copyright 2014 © InnoEssentials International.
Všechna práva vyhrazena.
Verze dokumentu: 1412_007_EU3
Společnost InnoEssentials International si vyhrazuje právo změnit 
výrobky nebo specifikace s cílem zlepšit jejich výkon nebo spolehli-
vost nebo zjednodušit výrobu.
Informace poskytnuté společností InnoEssentials International v 
tomto návodu k použití jsou přesné a spolehlivé v době zveřejnění 
podle našeho nejlepšího vědomí.
Nicméně společnost InnoEssentials International nenese žádnou 
odpovědnost za použití těchto informací. Použití nezahrnuje žádné 
implicitní ani jinak udělené licence podle jakéhokoli patentu nebo 
patentového práva společnosti  InnoEssentials International.
Tento dokument nesmí být použitý bez výslovného předchozího 
písemného souhlasu společnosti International  InnoEssentials za 
jakýmkoli účelem a jakýmkoli způsobem a to buď mechanicky nebo 
elektronicky kopírovaný, ukládaný, reprodukovaný nebo přenášený.
Produkt, technické údaje a informace obsažené v tomto dokumen-
tu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost 
InnoEssentials International vlastní patenty,  patentové přihlášky, 
ochranné známky a další práva duševního vlastnictví, vztahující se k 
obsahu a předmětům v tomto dokumentu.
Vlastnictvím tohoto dokumentu nevzniká žádné právo  licence na 
tyto patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva du-
ševního vlastnictví. Veškeré licence vyžadují odpovídající písemné 
prohlášení společnosti InnoEssentials International.


