
Sada na opravu laku Mr.Profi   

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k použití je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny 
k jeho používání a bezpečnostní informace. 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!

INFORMACE O VÝROBKU
Touto sadou na opravu můžete sami rychle a natrvalo odstranit škrábance a barevné stopy ze všech lakovaných povrchů Vašeho vozidla. Sada Mr. Profi 
Vám může v mnoha případech ušetřit peníze za nalakování v servisu. Můžete také opticky významně vylepšit různé opravy provedené tužkou na opravu 
laku. Tato souprava je vhodná na klasický lak stejně tak, jako na lak metalický. Mr. Profi odstraňuje rychle a spolehlivě škrábance, menší rýhy a stopy barev 
z laků. Použitelný je např. na automobily, motocykly, karavany, čluny atd. Dvě různé speciální politury dokáží odstranit jak mělké, tak i hlubší rýhy. Pod-
mínkou ale je, že rýha nesmí zasahovat až do základního nátěru. 

POUŽITÍ
Naneste Mr. Profi Polish (tuba A) na zasažené místo a přibližně 1 až 2 minuty jej krouživým pohybem za lehkého tlaku leštěte bílým hadříkem. Zbytky 
pasty odstraňte vlhkým hadříkem. Následně naneste Mr. Profi  Finish (tuba B) a vyleštěte zasažené plochy přiloženým modrým hadříkem z mikrovlákna 
do vysokého lesku. Hlubší škrábance a jejich blízké okolí přebruste za mokra přiloženým jemným brusným papírem. Nebruste ale až na základní nátěr. 
V případě potřeby opakujte postup. Tato sada není vhodná pro hluboké škrábance zasahující základní nátěr.
Balení obsahuje: 1 x tubu Mr. Profi Polish (A) 25g, 1 x tubu Mr. Profi Final (B) 25g, 5x jemný brusný papír, 3 x bílý hadřík z buničiny, 1 x modrý hadřík 
z mikrovlákna.
Upozornění: Používejte sadu Mr. Profi jen podle přiloženého návodu. Hodí se na všechny lesklé laky vozidel kromě matných laků.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Skladování: uchovávejte uzavřené mimo dosah dětí na suchém místě. Páry z přípravku dráždí oči a dýchací ústrojí.  
Páry mohou způsobit vzplanutí, požár nebo výbuch. 
Nežádoucí účinky při zasažení očí: Roztoky, aerosoly a výpary tohoto výrobku jsou dráždivé a mohou způsobit bolest,  
slzení, zarudnutí a otok doprovázený řezavým pocitem a / nebo pocitem jemného prachu v očích. 
První pomoc při zasažení očí:
Několik minut vyplachujte oči čistou tekoucí vodou, v případě přetrvávajících problémů navštivte lékaře. 
Nežádoucí účinky při zasažení pokožky:
Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může vést k odmaštění a vysychání pokožky, která může mít za následek podráždění kůže a popř. způsobit derma-
titidu (vyrážku). 
První pomoc při zasažení pokožky: Opláchněte pokožku vlažnou vodou za použití mýdla. Ošetřete hydratačním krémem.
Nežádoucí účinky při dlouhodobém vdechování výparů: Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, pokles krevního tlaku,  
změny tepové frekvence a cyanóza. Dlouhodobé vdechování může mít zdraví škodlivé účinky!  
První pomoc: Odejděte z místa aplikace na čerstvý vzduch a zhluboka dýchejte.
Nežádoucí účinky při požití: Tento materiál může být škodlivý nebo smrtelný při požití!  
Má leptavé účinky, může způsobit vážné a trvalé poškození  sliznice úst, jícnu a žaludku. 
První pomoc při požití: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo značení na výrobku.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních nega-

tivních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy  uděleny pokuty. 

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
Na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání. Na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běž-
nému opotřebení … ). Na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.). Na mechanická poškození v důsledku pádu vý-
robku, nárazu, úderu do něj apod. Na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.  

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Aktuální verzi návodu naleznete na webových stránkách www.tvproducts.cz



Súprava na opravu laku Mr.Profi    

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na použitie je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny
k jeho používaniu a bezpečnostné informácie. Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento 
návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

INFORMÁCIE O VÝROBKU
Touto súpravou na opravu môžete sami rýchlo a natrvalo odstrániť škrabance a farebné stopy zo všetkých lakovaných povrchov Vášho vozidla. Sada Mr. 
Profi  Vám môže v mnohých prípadoch ušetriť peniaze za nalakovanie v servise. Môžete tiež opticky významne vylepšiť rôzne opravy vykonané ceruzkou 
na opravu laku. Táto súprava je vhodná na klasický lak aj na metalický lak. Mr. Profi  odstraňuje rýchlo a spoľahlivo škrabance, menšie ryhy a stopy farieb
z lakov. Použiteľný je napr. na automobily, motocykle, karavany, člny atď. Dve rôzne špeciálne politúry dokážu odstrániť ako plytké, tak aj hlbšie ryhy.
Podmienkou ale je, že ryha nesmie zasahovať až do základného náteru. 

POUŽÍVANIE
Naneste Mr. Profi  Polish (tuba A) na zasiahnuté miesto a približne 1 až 2 minúty ho krúživým pohybom za ľahkého tlaku šúchajte bielou handričkou. 
Zvyšky pasty odstráňte vlhkou handričkou. Následne naneste Mr. Profi  Finish (tuba B) a vyleštite zasiahnutú plochu priloženou modrou handričkou z mik-
rovlákna do vysokého lesku. Hlbšie škrabance a ich blízke okolie prebrúste za mokra priloženým jemným brúsnym papierom. Nebrúste ale až na základný 
náter. V prípade potreby opakujte postup. Táto súprava nie je vhodná na hlboké škrabance zasahujúce základný náter.
Balenie obsahuje: 1 x tubu Mr. Profi  Polish (A) 25 g, 1 x tubu Mr. Profi  Final (B) 25 g, 5 x jemný brúsny papier, 3 x bielu handričku z buničiny, 1 x modrú 
handrička z mikrovlákna.
Upozornenie: Používajte súpravu Mr. Profi  len podľa priloženého návodu. Hodí sa na všetky lesklé laky vozidiel okrem matných lakov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:
Skladovanie: uchovávajte uzatvorené mimo dosahu detí na suchom mieste. Pary z prípravku dráždia oči a dýchacie ústrojenstvo.
Výpary môžu spôsobiť vzplanutie, požiar alebo výbuch. 
Nežiadúce účinky pri zasiahnutí očí: Roztoky, aerosóly a výpary tohto výrobku sú dráždivé a môžu spôsobiť bolesť, slzenie, začervenanie a opuch 
sprevádzaný chrapľavým pocitom a/lebo pocitom jemného prachu v očiach.
Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:
Niekoľko minút vyplachujte oči čistou tečúcou vodou, v prípade pretrvávajúcich problémov navštívte lekára.
Nežiadúce účinky pri zasiahnutí pokožky:
Dlhodobý alebo opakovaný kontakt môže viesť k odmasteniu a vysychaniu pokožky, ktorá môže mať za následok podráždenie kože a príp. spôsobiť der-
matitídu (vyrážku). 
Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky: Opláchnite pokožku vlažnou vodou za použitia mydla. Ošetrite hydratačným krémom.
Nežiadúce účinky pri dlhodobom vdychovaní výparov: Bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, pokles krvného tlaku, zmeny tepovej frekvencie a cyanóza. 
Dlhodobé vdychovanie môže mať škodlivé účinky! 
Prvá pomoc: Odíďte z miesta aplikácie na čerstvý vzduch a zhlboka dýchajte.
Nežiadúce účinky pri požití: Tento materiál môže byť škodlivý alebo smrteľný po požití!
Hrozí poleptanie, môže spôsobiť vážne a trvalé poškodenie sliznice úst, pažeráka a žalúdka.
Prvá pomoc pri požití: Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo značenie na výrobku.

Ochrana životného prostredia
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odo-
vzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych nega-

tívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Rekla-
mácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje
Na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania. Na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajú-
cich bežnému opotrebovaniu...). Na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.). Na mechanické poškodenie
v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod. Na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov
a pod. U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ. 

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.
Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.


