
Bruska JD 500  

Návod na použitie 

•  Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili práve náš výrobok 

•  Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie , ktorý   Vám zabezpečí  jeho 
bezpečné     a plynulé používanie. 

• Zariadenie určené na domácu manikúru.  

Ručný nástavec s mikromotorom  je  nástroj ktorý svojimi vlastnosťami je 
predurčený na úpravu a dekoráciu nechtov.  Dvojaký smer otáčania – doprava a doľava, s plynule 
nastaviteľnými otáčkami v rozsahu rýchlosti 500 – 30,000 ot./min.  umožňuje pohodlnú prácu  
pre pravákov ako aj pre ľavákov . Tichá a plynulá prevádzka nadstavca s vymeniteľným 
príslušenstvom je vhodná na konečnú pohodlnú úpravu  nechtov. 

Ďalšie možnosti využitia: 

Má široké využitie pri formovaní, leštení, tvarovaní, prepichovaní, brúsení a vŕtaní kovových, 
keramických, plastových, sklenených a mnohých iných materiálov . 

Obsah balenia: 

Hlavná ovládacia jednotka, ručný nástavec s mikromotorom a s Xlexibilným  káblom , držiak na 
ručný nástavec. 



Návod na použitie: 

1. Zasuňte konektor káblu z nástavca do výstupného konektora hlavnej ovládacej jednotky.  

2. Otočením strednej časti ručného nástavca doľava uvoľnite skľučovadlo, vložte alebo 
vymeňte Bit ( hrot, vrták ) a dotiahnite  skľučovadlo otočením strednej časti nástavca 
doprava. 

3. Zapojte hlavnú ovládaciu jednotku do el. siete. 

4. Vyberte požadovaný smer otáčania – doprava alebo doľava a prepnite hlavný vypínač do 
polohy ON. 

5. Regulátorom otáčok nastavte požadovanú rýchlosť otáčania. 

Technické údaje : 

Menovité napätie AC 110V / AC 220 – 240V,  50 – 60 Hz

Výstupne napätie DC 12V, 24VA

Výkon 35W

Klieština 2.25 mm / 3.0 mm / 3.175 mm

Ot/min
   Jednoduchý nástavec: 25 000 ot/min  max  
   Nástavec s poistkou: 25 000 ot/min  max 
   Nástavec s otočným upínaním: 30 000 ot/min max 
   Samoupínaci  nástavec: 25 000 ot/min  max



  

Bezpečnostné pravidlá pri práci s ručným nástavcom 

1. Pri práci si chráňte oči a tvár okuliarmi alebo ochranným štítom. 

2. Nikdy nepoužívajte ohnuté, asymetrické alebo poškodené Bity . Používaj len štandardné 
Bity. 

3. Je nebezpečné spustiť prístroj vo vysokých otáčkach. Rýchlosť zvyšujte pomaly z nízkych 
otáčok do vysokých. 

4. Zabráňte pádu nástavca. Pád môže poškodiť ložiská alebo znížiť trvanlivosť motora 
nástavca. 

5. Dodržiavajte prípustnú výšku otáčok v závislosti od použitého Bitu. 

6. Nikdy nemanipulujte so skľučovadlom počas chodu motora nástavca. 

7. Vyčistite nástavec po každom použití. 



  

Vyberte si výrobok po zvážení nasledujúcich podmienok: 
• Podľa výkonu brúsneho nástavca 
• Podľa brúseného materiálu 
• Podľa spôsobu a metódy brúsenia. 

Výrobok vybaľujte z krabice opatrne, aby Vám nespadol na zem. So zvýšenou opatrnosťou 
zaobchádzajte s výrobkom s vyššou hmotnosťou alebo s ostrými hranami. 

Pred použitím výrobok skontrolujte. Presvedčte sa, že nástavec nie je popraskaný, rozbitý  alebo 
inak poškodený 

Zabezpečte riadne upevnenie Bitu. 
Pri montáži alebo demontáži Bitu do skľučovadla nástavca, zasuňte Bit do dostatočnej hĺbky. 

Zvoľte vhodnú rýchlosť otáčok. Neprekračujte maximálnu hodnotu rýchlosti otáčok. 
Prekročenie maximálnej rýchlosti otáčok, môže spôsobiť nežiaduce vibrácie. 



Pri neobvyklých vibráciach počas chodu motora, motor zastavte a odstráňte príčinu vibrácie.  

Pri práci používajte ochranné okuliare alebo ochranný štít a respirátor. 
Nedotýkajte sa priamo nástroja s ostrými hranami. 
Pri  brúsení  tvrdého materiálu Vás môžu odletujúce úlomky poraniť. 
Pri brúsení vysokou rýchlosťou používajte chladiacu emulziu.  

Nikdy nepoužívajte nástavec na iné účel y, než na aké je určený. 
Nikdy nástavec neprerábajte ani inak  neupravujte. 

Nikdy nenechávajte ovládaciu jednotku a nástavec zapnutú. 
Môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu. 

Výrobok skladujte na suchom mieste. 
Nevystavujte ho priamemu slnku ani vlhkosti. 
Pravidelne ho ošetrujte. 



  

 



1. Prístroj pripájajte len na  napätie aké je  zobrazené na prednom panely hlavnej ovládacej 
jednotky. 

2. Pred uvedením prístroja do prevádzky sa presvedčte či je skľučovadlo riadne utiahnuté 
a bit dostatočne upevnený. 

3. Vypnite ihneď prístroj pri spozorovaní  podozrivého zvuku alebo  netypického otáčania. 

4. Zvyšujte rýchlosť postupne nie nárazovo. 

5. Nedotýkajte sa žiadnych rotujúcich častí ručného nástavca  počas chodu prístroja. 

6. Pri zmene smeru otáčania, najprv prístroj zastavte. 

7. Nezakrývajte ventilačné otvory na telese  hlavnej ovládacej jednotky a zabráňte vnikaniu 
prachu . 

8. Poškodený napájací kábel musí byť vymenený len pracovníkom servisného strediska 
výrobcu, alebo inou oprávnenou osobou. Vyhnete sa tým možným príčinám úrazu. 

9. Tento prístroj nie je určený pre deti, pre osoby so zníženými  telesnými, duševnými, alebo 
zmyslovými schopnosťami,  pre osoby s nedostatočnou praxou a vedomosťami, pokiaľ 
nie sú pod dozorom skúsenej osoby zodpovedajúcej za ich bezpečnosť. 

10. Prístroj skladujte mimo dosahu detí. 

Brúska je určená len na domáce 
použitie. 


