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Autoleštička M 01700                                                                                                                                         

 
 

Obj. č.: 84 24 77 
 

 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup leštičky karosérií automobilů.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Popis a ovládací prvky 
 

 

1. Vypínač 
2. Kryt motoru  
3. Rukoje ť 
4. Lešticí talí ř 
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Uvedení do provozu a používání 
• Otočte leštičku tak, aby poduška směřovala nahoru a na lešticí talíř navlékněte lešticí návlek.                            

Dbejte na to, aby lešticí návlek byl navlečený rovnoměrně a pěkně vypnutý, aby nemohl sklouznout. 

• Přívodní kabel nesmí přijít do kontaktu s leštičkou, z bezpečnostních důvodů ho veďte přes Vaše rameno. 

• Nasaďte bavlněný lešticí návlek. 

• Na celý povrch návleku rovnoměrně naneste leštidlo. 

• Držte lešticí talíř proti leštěné ploše a přístroj zapněte. 

• Rovnoměrně pohybujte leštičkou po leštěné ploše. 

• Na leštičku netlačte! Její vlastní váha zajišťuje dostatečný tlak potřebný pro práci.  
Rohy a prohlubně, které nemůžete vyleštit, musíte doleštit ručně – použijte lešticí návlek z leštičky. 

• Leštičku musíte vždy vypnout, než jí oddálíte od leštěné plochy. 

• Pro následné leštění nebo odvoskování použijte návlek z umělé kožešiny. 

• Leštěte auto do vysokého lesku stejným způsobem a ve stejném pořadí, v jakém jste leštidlo nanášeli. 

• Vždy používejte pouze čisté lešticí návleky 
 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do leštičky. Případné opravy 
svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte  
jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské 
hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot 
představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

 

Leštička nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro leštičky.  

• Leštičku zapínejte vypínačem „EIN/AUS“ pouze v případě, že je lešticí talíř přiložený na povrch,                           
který hodláte leštit. 

• Při leštění za sucha vždy používejte protiprachovou masku. 

• Během práce není dovoleno jíst, pít a kouřit. 

• Nepoužívejte příliš velké množství leštidla – lešticí návlek by mohl sklouznout z lešticího talíře. 

• Respektujte pokyny výrobce leštidla nebo vosku. 
 

Pravidelně čistěte větrací drážky. Lešticí návleky pravidelně perte v ruce a nechte je uschnout na vzduchu.           
Pokud leštičku po delší dobu nepoužíváte, sejměte z lešticího talíře lešticí návlek a přístroj uskladněte talířem 
nahoru. 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Technické údaje 
Provozní napětí    230 V/50 Hz 
Příkon     120 W 
Běh naprázdno    3 000 ot./min. orbitální pohyb 

Ochranná třída   II 

Průměr lešticího talíře   240 mm 
Hmotnost    2,4 kg 
 

Záruka  
 

Na leštičku poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 
 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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