
Návod k     použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.  
Děkujeme,  že jste  zakoupili  výrobek značky  Jata.  Před prvním použitím si  prosím pečlivě  přečtěte celý  návod k použití  a  pečlivě jej
uschovejte. Jata ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.
Bezpečnostní pokyny: 
Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití
v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je
určen. Výrobky Veškeré části  přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby
během provozu nedošlo  k jejich  rozpojení  jsou-li  opatřeny  krytem nezbytným pro  provoz,  pak  i  nim.  Přístroj  ani  jeho  součásti  nikdy
nepokládejte na horký nebo mokrý podklad. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické,
smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez
patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak
se  přístroj  používá.  Nikdy  nemanipulujte  nebo  neotvírejte přístroj  v průběhu  provozu  pokud  k tomu  není  určen.  .  Do  přístroje  nikdy
neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.
LD85B Bruska na ztvrdlou kůži chodidel
1. Kryt brousící hlavy 2. Brusná hlava 3. Tlačítko pro uvolnění brusné hlavy 4. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí s aretací 5. 
6. Prostor na vložení baterii 7. Víčko krytu baterii 8. Kartáček
Použití: Baterie 2xAA vložte do přístroje správnou polaritou a zajistěte jak je uvedeno na obrázku A,B. Přístroj zapněte pomocí (4). 
Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a
drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Hlavu přístroje při zapnutí dejte pod tekoucí vodu a přístroj nechte krátce běžet.
Ostatní časti přístroje  zbavte prachu pomocí kartáčku. Přístroj rozebírejte podle obrázku D,E.

Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci stejně tak baterii. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní
prostředí.
Návod na použitie , bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.
Ďakujeme , že ste si zakúpili výrobok značky JATA . Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo 
ho uschovajte . JATA ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom .
LD85B Brúska na stvrdnutú kožu chodidiel 
1. Kryt brúsiace hlavy 2. Brúsna hlava 3. Tlačidlo pre uvoľnenie brúsnej hlavy 4. Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie s aretáciou 5. 
6. Priestor na vloženie batérii 7. Viečko krytu batériu 8. Kefka 
Použitie: Batérie 2xAA vložte do prístroja správnou polaritou a zaistite ako je uvedené na obrázku A, B. Prístroj zapnite pomocou (4). 
Údržba a čistenie: Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo 
abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Hlavu prístroja pri zapnutí dajte pod tečúcu vodu a prístroj nechajte 
krátko bežať. Ostatné časti prístroja zbavte prachu pomocou kefky. Prístroj rozoberajte podľa obrázku D, E.
 

 Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu rovnako tak batériu . Zaistíte tak recykláciu a zdravé 

životné prostredie .

  




