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Elektrický set pro manikúru a pedikúru Sibel 

Model: NFT-28000, 6101028 

 
Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před 
používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo 
nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Výkon: 30 W 
Napětí: 220−240 V 
Frekvence: 50/60 Hz 

 
OBSAH BALENÍ 

- pilník s rukojetí 
- centrální ovládací panel 
- nožní pedál 
- 6 nástavců, 6 brusných válečků 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Aby se snížilo riziko zranění nebo popálení, přečtěte si před použitím přístroje následující pokyny. 
1. Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody. 
2. Při čištění se přístroj nesmí nikdy namočit. 
3. Až přístroj přestanete používat, neomotávejte kabel kolem zařízení, dokud zcela nevychladne. 
4. Při používání přístroje si dávejte velký pozor na to, abyste se přímo nedotkli pokožky, protože by to mohlo způsobit popálení. 
5. Nedovolte, aby tento přístroj používaly děti. 

 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
1. Vyjměte rukojeť. 
2. Zapojte kabel rukojeti do přední zdířky OUTPUT (výstup) přístroje. 
3. Zapojte kabel nožního pedálového ovladače otáček do zadní zdířky přístroje. 
4. Chcete-li umístit různé nehtové frézkovací břity, stačí je vložit do rukojeti zatlačením. 
5. Připojte adaptér k napájecímu zdroji. 
6. Stiskněte tlačítko vypínače ON/OFF pro aktivaci přístroje a zvolte směr otáčení (FWD = po směru hodinových ručiček / REV = 

proti směru hodinových ručiček). 
7. Stiskněte tlačítko SPEED CONTROL +/- pro nastavení rychlosti rotace. Současně se na displeji LEVEL zobrazí úroveň rotace 

v rozsahu 1 až 8 (8 = 28 000 ot/min). 
8. Uveďte do provozu nástroj na pilování nehtů sešlápnutím nožního pedálu. Jakmile nožní pedál uvolníte, motor se okamžitě 

přestane otáčet. 
9. Stiskněte tlačítko vypínače ON/OFF pro ukončení činnosti přístroje. 

 
RECYKLACE 

Váš produkt je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. 
Pokud je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na výrobek vztahuje Evropská směrnice 
2002/96 / ES. 
Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. 
Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starého 
produktu pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 
 
ZÁRUKA 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 
- Nebyl předložen doklad o nákupu a řádně vyplněný záruční list (dokladem o nákupu je vaše faktura nebo pokladní 

stvrzenka, na které je uvedeno datum začátku záruční doby). 
- Spotřebič byl připojen k nesprávnému napětí. 
- Spotřebič byl rozmontován. 
- Spotřebič byl nesprávně používán nebo došlo v důsledku zanedbání či nehody k jeho poškození. 
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Elektrický set na manikúru a pedikúru Sibel 

Model: NFT-28000, 6101028 

 
Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred 
používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo 
nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE 
Výkon: 30 W 
Napätie: 220−240 V 
Frekvencia: 50/60 Hz 

 
OBSAH BALENIA 

- pilník s rukoväťou 
- centrálny ovládací panel 
- nožný pedál 
- 6 nadstavcov, 6 brúsnych valčekov 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Aby sa znížilo riziko zranenia alebo popálenia, prečítajte si pred použitím prístroja nasledujúce pokyny. 
1. Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody. 
2. Pri čistení sa prístroj nesmie nikdy namočiť. 
3. Až prístroj prestanete používať, neomotávajte kábel okolo zariadenia, kým úplne nevychladne. 
4. Pri používaní prístroja si dávajte veľký pozor na to, aby ste sa priamo nedotkli pokožky, pretože by to mohlo spôsobiť popálenie. 
5. Nedovoľte, aby tento prístroj používali deti. 

 
POKYNY PRE POUŽITIE 
1. Vyberte rukoväť. 
2. Zapojte kábel rukoväte do prednej zdierky OUTPUT (výstup) prístroja. 
3. Zapojte kábel nožného pedálového ovládača otáčok do zadnej zdierky prístroja. 
4. Ak chcete umiestniť rôzne nechtovej frézkovací čepele, stačí ich vložiť do rukoväte zatlačením. 
5. Pripojte adaptér k zdroju napájania. 
6. Stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF pre aktiváciu prístroja a zvoľte smer otáčania (FWD = v smere hodinových ručičiek / REV = 

proti smeru hodinových ručičiek). 
7. Stlačte tlačidlo SPEED CONTROL +/- pre nastavenie rýchlosti rotácie. Súčasne sa na displeji LEVEL zobrazí úroveň rotácie v 

rozsahu 1 až 8 (8 = 28 000 ot / min). 
8. Uveďte do prevádzky nástroj na pilovanie nechtov zošliapnutím nožného pedála. Akonáhle nožný pedál uvoľníte, motor sa 

okamžite prestane otáčať. 
9. Stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF pre ukončenie činnosti prístroja. 

 
RECYKLÁCIA 

Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z kvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a znovu použiť. 
Ak je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého kontajnera, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje Európska smernica 
2002/96 / ES. 
Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. 
Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nelikvidujte s bežným domácim odpadom. Správna likvidácia starého 
produktu pomôže predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 
 
ZÁRUKA 

Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch: 
- Nebol predložený doklad o kúpe a riadne vyplnený záručný list (dokladom o nákupe je vaša faktúra alebo pokladničný 

potvrdenka, na ktorej je uvedený dátum začiatku záručnej doby). 
- Spotrebič bol pripojený k nesprávnemu napätiu. 
- Spotrebič bol rozobratie. 
- Spotrebič bol nesprávne používaný alebo došlo v dôsledku zanedbania či nehody k jeho poškodeniu. 
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Electric Nail Filing Tool Sibel 
Model: NFT-28000, 6101028 

 
Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read 
this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for 
any damages caused. 
 
TECHNICAL PARAMETERS 
Power: 30 W 
Voltage: 220−240 V 
Frequency: 50/60 Hz 

 
PACKAGE CONTENTS 

- rasper with handle 
- central control panel 
- foot controler 
- 6 extensions, 6 grinding rollers 
 
SAFETY INSTRUCTIONS 

To reduce the risk of personal injury or burns, please read the following instructions before first use of your new appliance. 
1. Never use the machine near water. 
2. Do not let the machine get wet when cleaning. 
3. When finished using the device, do not wrap the cord on in until it is completely cold. 
4. When using the device, be very careful not to touch the skin directly as it could cause a burn. Similarly, do not place your device 

on surfaces that can burn. 
5. Do not allow children to use this appliance. 

 
INSTRUCTIONS FOR USE 
1. Take out the handset. 
2. Insert the cable from the handset into the front OUTPUT socket of the machine. 
3. Insert the cable from foot pedal speed controller into the back socket of the machine. 
4. To place the various nail drill birs, you just insert them by pressing them in the handset. 
5. Pluug the adaptor in the power source. 
6. Press ON/OFF to activate the machine and select the rotational direction (FWD = clockwise / REV = counter clockwise). 
7. Press the button speed control +/- to adjust the speed of the rotation. At the same time the LED display the grades the current 

rotation level ranging from 1-8 (8 = 28.000 rpm). 
8. Start the operation of the nail filing tool set by stepping the foot pedal. Once you let go of the foot pedal, the motor will 

immediately stop rotation. 
9. Press ON/OFF button to stop the operation of the machine. 

 
RECYCLING 

Your product is designed and manufactured from high quality materials and components that can be recycled and reused. 
If this product is marked with a crossed-out container symbol, it means that the product is covered by European Directive 2002/96 / 
EC. 
Please refer to the local separate collection system for electrical and electronic products. 
Please follow local regulations and do not dispose of old products with normal household waste. Correct disposal of the old product 
will help prevent potential negative impacts on the environment and human health. 
 
WARRANTY 

The warranty cannot be invoked if: 
- Proof of purchase and a correctly filled out guarantee card cannot be submitted (your invoice or receipt is proof of 

purchase and indicates the starting date of your guarantee period). 
- The appliance was connected to the wrong voltage. 
- The appliance has been dismantled. 
- The appliance was wrongly used, or was damaged due to negligence or an accident. 
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