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Tisztelt Vásárló! 
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig 
szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcso-
latban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább 
ajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

FIGYELMEZTETÉS
-  Használatba vétel előtt olvassa el fi gyelmesen a teljes 

útmutatót.
-  A termék a talp és sarok bőrkeményedéseinek eltávo-

lítására szolgál. Ne használja más testfelületen.
-  A termék kizárólag az útmutatóban közölt rendelte-

tésszerű célokra használja.
-  Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. 
-  Minden hengert kizárólag egy személy használjon.  
-  Higiéniai szempontból nem javasoljuk, hogy a készü-

léket másoknak kölcsönadja.
-  Ne használja a készüléket, ha szív- és érrendszeri 

valamint cukorbetegsége van.
-  Ha bőrbetegségben szenved, a készülék használatáról 

kérje ki orvosa tanácsát.
-  Ne használja egy felületen 2-3 másodpercnél hosz-

szabb ideig, folyamatosan haladjon végig a teljes 
felületen.

-  Ne használja tovább a hengert, ha elkopott éleket, 
peremeket lát rajta.

-  A megsérült vagy elkopott hengert cserélje ki. A hen-
ger több alkalommal használható a használat mérté-
kétől és a kezelt bőrfelület nagyságától függően.

-  Ne használja vörös, irritált, gyulladt vagy hólyagos 
bőrfelületen.

-  Ne használja szemölcsökön és egyéb kinövéseken.
-  Ne használja nyílt sebeken, sérült bőrfelületen.
-  Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha sérü-

lést vagy fájdalmat érez.
- A túlzásba vitt használat bőrirritációt okozhat.
-  Forduljon orvoshoz, ha bőre súlyosan megsérült vagy 

vérzik.
-  A terméket kizárólag bőrkeményedésekre használja.
-  A termék kizárólag szárazon használható.
-  Otthoni használatra kifejlesztett. Nem alkalmas töme-

ges felhasználásra.
-  A terméket nem használhatják gyerekek, és olyan 

személyek, akik mentális vagy fi zikai korlátozottság 
következtében nem képesek a termék rendeltetéssze-
rű és biztonságos üzemeltetésére.

-  Ne helyezze és ne tárolja a készüléket közvetlen 

napfénynek kitéve. A készüléket hűvös, száraz helyen 
tárolja 0°-40°C közötti hőmérsékleten.

-  A készüléket tisztán és szárazon tárolja.
-  Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol kádba vagy 

mosdóba eshet.
-  Soha ne használja a készüléket, ha az meghibásodott 

vagy vízbe esett.
-  Használat után és tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a 

készüléket.
-  Ne használja a készüléket, ha a henger megsérült, 

balesetveszélyes lehet.
-  Ne kapcsolja be addig a készüléket, amíg a henger 

nincs megfelelően behelyezve.
-  Ne dugjon semmit a készülék nyílásaiba.
-  Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol 

oxigénpalackok, gyúlékony aeroszolos termékek 
vannak.

-  Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játsszanak.
-  A készüléket tartsa gyermekektől távol, nekik nem 

javasolt a készülék használata.
-  A balesetek és a készülék meghibásodásának elke-

rülése végett használat közben tartsa távol haját, 
szempilláját, szemöldökét, valamint ruháját, keféket, 
hálókat, vezetékeket, zsinórokat, stb.

-  Ha súlyos betegségben szenved, a készülék használa-
táról kérje ki orvosa tanácsát.

-  Ne alkalmazza a készüléket túl sokáig egy felületen és 
ne nyomja túl erősen, nehogy megálljon.

-  Ha nem használja a készüléket, mindig helyezze rá a 
védőtakarót. 

-  Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye 
ki belőle az elemeket!!

PEDI SAROKRESZELŐ
Használati útmutató
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A TERMÉK RÉSZEI
1. Védőtakaró
2. Henger
3. Hengerrögzítő
4.  ON/OFF kapcsoló biztosító 

gombja
5. ON/OFF kapcsoló
6. Gomb a henger kioldására
7.  Elemnyílás fedele (a fogan-

tyú alján)

ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATHOZ
Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a 
teljes útmutatót.

Elemek behelyezésey

1. Vegye le az elemnyílás fedelét. (1. kép)
2.  Helyezzen be 2 db AA 1,5 V-os elemet, ügyeljen az 

elempólusok megfelelő elhelyezésére (2. kép). 
3.  Kattintsa vissza a helyére az elemnyílás fedelét. (3. 

kép)

HASZNÁLAT
A termék a talp és sarok bőrkeményedéseinek eltá-
volítására (reszelésére) szolgál. Ne használja egyéb 
testfelületeken.

Megjegyzés: Csak száraz bőrfelületen használja.

1.  Mossa meg és törölje szárazra lábát.

Megjegyzés: Ne használja sérült vagy vérző bőrfe-
lületen.

2.  Válassza ki a hengert és helyezze be a készülékbe a 
hengerek cseréje fejezet útmutatásai szerint.

3.  Vegye le a védőtakarót.

4.  Kapcsolja be a készüléket az  ON/OFF kapcsoló biz-
tosító gombjával és a gomb közepén és egyidejűleg 
nyomja felfelé a gombot (5. kép). Óvatosan haladjon 
végig a hengerrel (előre-hátra vagy oldalra haladva) 
a száraz bőrfelületen. 
Ne nyomja túl nagy erővel a hengert - óvatosan 
haladjon végig a száraz felületen.
A henger leáll, ha túl nagy erővel nyomja a bőrfe-
lületre. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze az 
eredményt. Ha az eredmény még nem kielégítő, kap-
csolja be a készüléket és ismételje meg a folyamatot, 
majd ellenőrizze az eredményt. Ismételje mindaddig, 
amíg a bőrfelület sima lesz. 

Figyelmeztetés: Ne használja tovább a készüléket, 
ha a bőrfelület megsérült vagy fáj.
Figyelmeztetés: Ne használja egy felületen 2-3 
másodpercnél hosszabb ideig.

5.  Kapcsolja ki a készüléket. (6. kép)
6.  Öblítse le vagy törölje le nedves törlőkendővel a 

kezelt bőrfelületet, hogy megszabaduljon a lereszelt 
bőrdarabkáktól. 

Megjegyzés: A kezelt bőrfelületet ezután bekenheti 
hidratáló krémmel.

7.  Tisztítsa meg a készüléket az útmutatások szerint.
8.  A nem használt készülékre mindig helyezze fel a 

védőtakarót.

HENGER CSERÉJE
-  A henger egyes részei törékenyek, bánjon vele 

óvatosan.
-  A henger cseréjekor legyen óvatos.

Megjegyzés: A sérült henger sérüléseket okozhat 
-  Szükség esetén cserélje ki a hengert. A henger több 

alkalommal használható a használat mértékétől és a 
kezelt bőrfelület nagyságától függően. 
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-  Ha a henger megsérült vagy csökken a hatékonysága 
(elkopott), cserélje ki.

-  Hengercsere előtt kapcsolja ki a készüléket.g j

1.  Nyomja le az oldalsó kildó gombot, ezután a henger 
vége felfelé áll és kiugrik a helyéről. (7 és 8. kép)

2.  Vegye ki a régi hengert (9. kép) a készülékből.gy g g

3.  Helyezzen be új hengert, nyomja le egészen addig, 
amíg a helyére kattan. A henger vékonyabbik oldala 
illeszkedjen a rögzítésbe. (11 és 12. kép)

4.  Behelyezés után ellenőrizze, hogy a henger megfele-
lően rögzítve van-e. (13. kép)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A henger leöblíthető csapvíz alatt is, de nem vízálló. Ne 
merítse vízbe a készüléket, meghibásodhat.

Tisztítás menete
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye ki a hengert a készülékből.
3. Kefével tisztítsa meg a hengert.
4.  A hengert leöblítheti langyos csapvíz alatt. A hengert 

ne áztassa hosszabb ideig vízben!
5. Hagyja a hengert teljesen megszáradni.
6. A száraz hengert helyezze vissza a készülékbe.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus 
berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-
gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, 
a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, 
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környe-
zetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti ér-
tékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket 
a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűj-
tő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások 
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az 
elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, 
hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hi-
bát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. 
A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat 
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia 
érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természe-

tes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő 

meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus 

hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 
használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következté-
ben keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 
fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a 
nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények 
során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa 
felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltozta-
tására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel 
az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő 
modell különbözhet a valódi terméktől.


