Odstraňovač zrohovatenej kože
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Vážení zákazníci!
Váš nový odstraňovač zrohovatenej kože účinne odstraňuje suchú,
drsnú a zrohovatenú kožu a s jeho pomocou sa dopracujete k ošetreným
a neobyčajne hebkým chodidlám. Ide o malé, príručné zariadenie
s jednoduchou obsluhou.
Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým odstraňovačom zrohovatenej
kože.
www.tchibo.sk/navody

Váš tím Tchibo
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Technické údaje
Model:

338 871, 360 911

Batérie:

2x LR6(AA)/1,5 V

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na
technické a optické zmeny na výrobku.

Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len
spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam
alebo škodám.
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
Účel použitia
Zariadenie je určené na odstraňovanie zrohovatenej kože na chodidlách
Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné
účely, predovšetkým nie je určený na lekárske ošetrenie chodidiel.
Toto zariadenie nepoužívajte, …
… keď trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán. Možnosť poranenia
sa týmto zariadením je extrémne nízka. Napriek tomu vás musíme upozorniť
na to, že pri spomínaných ochoreniach by ste zariadenie nemali používať.
… na začervenanej alebo poranenej pokožke alebo na popáleninách.
Výrobok sa nesmie aplikovať ani na pokožku, na ktorej sa nenachádza
žiadna zrohovatená koža, na materské znamienka, bradavice a iné anomálie
na pokožke.
… keď ho už použila iná osoba. Zariadenie, resp. pribalené násadce by mala
používať iba jedna osoba. Zabránite tak prenosu mykotických ochorení.
NEBEZPEČENSTVO pre deti
• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže
už v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť
až k smrti. Nové, ako i použité batérie a výrobok preto udržujte mimo dosahu
detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla
inak dostať do tela, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí
nebezpečenstvo udusenia!
2

Deti sa nesmú hrať so zariadením. Zabráňte deťom
mladším ako 8 rokov v prístupe k zariadeniu.
• Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov, ako
aj osoby
... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami alebo
... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí iba
... pod dozorom alebo
... po poučení o bezpečnom používaní zariadenia a
... po pochopení nebezpečenstiev, ktoré z toho
vyplývajú.
• Čistenie zariadenia nesmú vykonávať deti. Neplatí to
v prípade, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod
dozorom. Zariadenie si nevyžaduje žiadnu údržbu.
•

• Výrobok sa nesmie používať na deťoch.
VAROVANIE pred požiarom/poraneniami
• Odstraňovanie zrohovatenej kože ukončite okamžite, len čo ucítite bolesť!
• Brúsny valec nesmie pôsobiť na jednom mieste príliš dlho, pretože pri trení
dochádza k intenzívnej tvorbe tepla.
• Počas prevádzky zabráňte zachyteniu dlhých vlasov rotujúcim násadcom.
• Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte
lekára.
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POZOR – Vecné škody
• Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Neponárajte ho do vody ani do iných
kvapalín.
• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a zariadenia.
Nebezpečenstvo prehriatia!
• Vždy vymieňajte všetky batérie a nekombinujte rôzne typy a značky batérií
alebo batérie s rozdielnou kapacitou.
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/–).
• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich
vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám,
ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
• Prestaňte používať násadec pri výraznom opotrebení brúsneho valca.
Nepoužívajte poškodené zariadenie.
Opravy zariadenia zverte len špecializovanej opravovni.
Všeobecné informácie o zrohovatenej koži
Zrohovatená koža je bežný fenomén, najmä na chodidlách. Nemala by ale
príliš zhrubnúť a stvrdnúť, pretože spôsobí bolesti.
Nadmerná tvorba zrohovatenej kože môže byť zapríčinená malou alebo
plochou obuvou, nesprávnym postavením chodidiel alebo extrémne suchou
pokožkou. Ak trpíte nadmernou tvorbou zrohovatenej kože, pokúste
sa eliminovať príčiny jej vzniku a poraďte sa so svojím lekárom.
Ako prevenciu proti nadmernej tvorbe zrohovatenej kože odporúčame
pravidelné vymáčanie chodidiel v kúpeľoch a ich následné nakrémovanie.
Okrem toho dbajte na dobre sediacu obuv a podľa možnosti si ju obmieňajte
denne.
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Prehľad (obsah balenia)
spínač zap./vyp.

bezpečnostný spínač
rukoväť
priehradka na batérie

hrubý násadec

jemný násadec
náhradné násadce

ochranný kryt

Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):
2 batérie LR6

Vloženie batérií

1. Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane zariadenia jemným
zatlačením na ryhovanú plochu a posunutím krytu v smere šípky.
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2. Do priehradky na batérie založte batérie tak, ako to vidíte na obrázku.
Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Znovu zatvorte priehradku na batérie. Kryt priehradky na batérie musí
počuteľne a citeľne zapadnúť.
Výmena batérií bude nutná vtedy, keď sa násadce začnú pohybovať
pomaly alebo sa nebudú pohybovať vôbec.

Obsluha
VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia
• Odstraňovanie zrohovatenej kože ukončite okamžite, len čo
ucítite bolesť!
• Počas prevádzky zabráňte zachyteniu dlhých vlasov rotujúcim
násadcom.
• Neumývajte si chodidlá bezprostredne pred ošetrovaním.
Násadec je na mäkkej koži neúčinný. Preto vždy ošetrujte úplne
suchú kožu.
• Pracujte nad podložkou tak, aby ste si zjednodušili likvidáciu
obrúsených šupiniek kože.
• Zakaždým si ponechajte malú časť zrohovatenej kože, ktorá chráni
pokožku.
Výmena násadcov
Hrubý násadec slúži na odstraňovanie hrubých vrstiev zrohovatenej kože.
Jemný násadec je určený na odstraňovanie tenších vrstiev zrohovatenej kože a príp. na dokončenie ošetrenia po aplikácii hrubého
násadca.
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1. Zariadenie prípadne vypnite.
2. Pred použitím skontrolujte poškodenie násadcov. Nepoužívajte poškodené
alebo intenzívne opotrebené násadce.
3.

Na odstránenie násadca stlačte aretačné tlačidlo
a vytiahnite násadec nahor.

4.

Pri montáži iného násadca ho nasaďte na zariadenie
podľa obrázka a zatláčajte ho, kým sa počuteľne
a citeľne nezaistí.

Odstraňovanie zrohovatenej kože
VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia
Brúsny valec nesmie pôsobiť na jednom mieste príliš dlho, pretože
pri trení dochádza k intenzívnej tvorbe tepla.
1. Napnite ošetrovanú kožu.
2. Stlačte bezpečnostný spínač a posuňte spínač zap./vyp. dopredu.
Brúsny valec násadca začne rotovať.
3.

Prechádzajte brúsnym valcom opatrne po
zrohovatenej koži a jemne ho pritom pritláčajte.
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4. Na vypnutie presuňte spínač zap./vyp. späť do východiskovej polohy.
Po aplikácii
m Nakrémujte si ošetrenú kožu vhodným telovým krémom. Nepoužívajte
žiadne ošetrovacie prostriedky, ktoré by mohli podráždiť kožu, napr.
dezodoranty.
m Vyčistite násadce po každom použití podľa opisu v kapitole
„Čistenie a dezinfekcia“.
m Po každom použití nasaďte na násadec ochranný kryt.

Čistenie a dezinfekcia
m Na čistenie násadcov používajte malú kefku.
m V prípade potreby utrite zariadenie handričkou mierne navlhčenou
vo vode.
m V prípade potreby dezinfikujte násadce etylalkoholom, ktorý dostanete
v lekárňach.

Likvidácia
Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať
spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré
zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne
vaša obecná alebo mestská správa.
Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!
Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory
v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo
v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.
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www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:
338 871 / 360 911

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

