… jeżeli z urządzenia korzystała
już inna osoba. Urządzenie oraz
dołączone do niego nasadki
powinny być używane wyłącznie
przez jedną osobę. W ten sposób
można zapobiec np. zarażeniu
się grzybicą stóp.

Elektryczny pilnik do stóp
pl

Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!
Elektryczny pilnik do stóp skutecznie usuwa suchy, szorstki
i zrogowaciały naskórek, dzięki
czemu stopy są zadbane i jedwabiście miękkie. Urządzenie jest
małe, poręczne i łatwe w obsłudze.

Życzymy Państwu wiele radości
i satysfakcji z użytkowania elektrycznego pilnika do stóp.

Zespół Tchibo

• Dzieciom nie wolno bawić się

Widok całego zestawu (zakres dostawy)
włącznik bezpieczeństwa

włącznik/wyłącznik

uchwyt
komora baterii

nasadka
gruboziarnista

nasadka
drobnoziarnista
osłona
zabezpieczająca

nasadki zapasowe

Inne elementy zestawu (nieujęte na ilustracji):
2 baterie LR6

Wskazówki bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać
wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie
z niniejszą instrukcją obsługi, aby
uniknąć niezamierzonych obrażeń
ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie
zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.
Przeznaczenie
Pilnik jest przeznaczony do usuwania zrogowaciałego naskórka
ze stóp. Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego –
nie nadaje się ono do zastosowań
komercyjnych, w szczególności
do wykonywania zabiegów podologicznych.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
– zagrożenie dla dzieci
• Połknięcie baterii może być
śmiertelnie niebezpieczne.
Połknięta bateria może w ciągu
2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń
wewnętrznych oraz do śmierci.
Dlatego zarówno nowe, jak
i zużyte baterie oraz produkt
należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci. W przypadku
podejrzenia, że bateria została
połknięta lub dostała się do
organizmu w inny sposób,
należy natychmiast skorzystać
z pomocy medycznej.
• Materiały opakowaniowe trzymać
z dala od dzieci. Istnieje m.in.
niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie wolno używać urządzenia…
… w przypadku cukrzycy lub
innych zaburzeń gojenia ran.
Prawdopodobieństwo skaleczenia się podczas używania tego
urządzenia jest bardzo małe.
Mimo to musimy zaznaczyć,
że urządzenie nie powinno być
użytkowane przez osoby cierpiące na wymienione schorzenia.
... na zaczerwienionej lub podrażnionej skórze lub na skórze
z oparzeniami. Urządzenia nie
należy również stosować do
pielęgnacji skóry, która nie
jest pokryta zrogowaciałym
naskórkiem, a także do zwalczania znamion, brodawek
i innych zmian skórnych.

urządzeniem. Dzieci poniżej
8. roku życia nie mogą mieć
do niego dostępu.
• To urządzenie może być
użytkowane przez dzieci
od lat 8, a także przez osoby
... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych
oraz
... nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej
wiedzy, o ile osoby te
... znajdują się pod nadzorem
lub
... zostały poinstruowane
w zakresie bezpiecznego
użytkowania urządzenia i
... zrozumiały ewentualne
zagrożenia wynikające
z niewłaściwego użytkowania.
• Dzieci nie mogą czyścić
urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod
nadzorem osoby dorosłej.
Urządzenie nie wymaga
żadnych zabiegów konserwacyjnych.
• Nie wolno używać urządzenia
do pielęgnacji stóp u dzieci.
OSTRZEŻENIE przed
pożarem/obrażeniami ciała
• W przypadku wystąpienia bólu
należy niezwłocznie przerwać

usuwanie zrogowaciałego
naskórka!
• Nie przykładać głowicy obrotowej w tym samym miejscu stopy
przez dłuższy czas, ponieważ
tarcie powoduje silne wydzielanie ciepła.
• Podczas obsługi urządzenia
trzymać długie włosy z dala
od obracającej się nasadki.
• Baterii nie wolno ładować,
rozbierać na części, wrzucać
do ognia ani zwierać.
• W przypadku wycieku z baterii
należy unikać kontaktu ze skórą,
oczami i śluzówkami. W razie
potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać
się do lekarza.
UWAGA – ryzyko szkód
materialnych
• Chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. Nie wolno go
zanurzać w wodzie lub innych
cieczach.
• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić
styki baterii i urządzenia.
Istnieje ryzyko przegrzania!
• Należy zawsze wymieniać
wszystkie baterie i nie używać
baterii różnych typów, marek
ani o różnej pojemności.
• Podczas wkładania baterii należy
zwrócić uwagę na prawidłowe
ułożenie biegunów (+/-).
• Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie
należy wyjąć z produktu, gdy
są zużyte lub gdy produkt nie
będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać
wskutek wycieku elektrolitu.
• Należy zaprzestać używania
nasadki, jeżeli głowica obrotowa
jest mocno zużyta. Nie używać
urządzenia, jeżeli jest uszkodzone. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko
zakładom specjalistycznym.
Ogólne informacje
o zrogowaciałym naskórku
Powstawanie zrogowaciałego
naskórka, szczególnie na stopach,
jest zjawiskiem normalnym. Jego
warstwa nie powinna jednak stać
się zbyt gruba i twarda, gdyż może
sprawiać ból. Nadmierne rogowacenie naskórka może być skutkiem
noszenia zbyt małych lub źle
dobranych butów, wady postawy
stóp lub wyjątkowo suchej skóry.
W przypadku nadmiernego rogowacenia naskórka należy spróbować pozbyć się przyczyn
i poradzić się lekarza. Aby zapobiec nadmiernemu rogowaceniu
naskórka, warto stosować regularne kąpiele stóp, a następnie
smarować skórę kremem. Ponadto
należy zwrócić uwagę na dobrze
dopasowane obuwie i w miarę
możliwości zmieniać je codziennie.

Wkładanie baterii
1. Otworzyć komorę baterii u dołu
urządzenia, lekko przyciskając
prążkowaną
powierzchnię
i przesuwając
pokrywkę w kierunku wskazanym strzałką.
2. Włożyć baterie
do komory
baterii zgodnie
z rysunkiem
umieszczonym w
komorze baterii.

Zwrócić przy tym uwagę
na właściwe ułożenie biegunów (+/–).
3. Zamknąć komorę baterii.
Pokrywka komory baterii
musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.
Wymiana baterii jest konieczna, gdy nasadki poruszają
się bardzo powoli lub nie
poruszają się w ogóle.

3.

Poprowadzić głowicę
ostrożnie, lekko dociskając,
po partii zrogowaciałego
naskórka, która ma zostać
usunięta.
4. Aby wyłączyć urządzenie,
przesunąć włącznik/wyłącznik
z powrotem do pozycji wyjściowej.

Po zastosowaniu
m Natrzeć poddaną zabiegowi
skórę odpowiednim środkiem
do pielęgnacji ciała. Nie stosować produktów pielęgnacyjnych, które mogą podrażnić
skórę, np. dezodorantów.
m Po każdym użyciu oczyścić
nasadki w sposób opisany
w rozdziale „Czyszczenie
i dezynfekcja“.
m Po użyciu zawsze zakładać
na nasadkę osłonę zabezpieczającą.

Czyszczenie i dezynfekcja
Obsługa
OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała
• W przypadku wystąpienia bólu należy niezwłocznie przerwać usuwanie zrogowaciałego
naskórka!
• Podczas obsługi urządzenia trzymać długie
włosy z dala od obracającej się nasadki.

3.

4.
• Nie myć stóp bezpośrednio
przed zabiegiem. Nasadka
nie będzie prawidłowo
działać na miękkiej skórze.
Dlatego należy zawsze
przeprowadzać zabieg na
całkowicie suchej skórze.
• Zabieg należy wykonywać
nad podkładką, aby można
było łatwo pozbyć się
drobin usuniętej skóry.
• Należy zawsze pozostawiać niewielką ilość zrogowacenia, aby skóra
była nadal chroniona.
Zmiana nasadek
• Nasadka gruboziarnista służy do usuwania grubszych
warstw zrogowaciałego naskórka.
• Nasadka drobnoziarnista pomaga usunąć
jego cieńsze warstwy,
a ponadto przydaje
się do wykończenia
pielęgnacji po użyciu
nasadki gruboziarnistej.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy
nasadka nie jest uszkodzona.
Nie należy używać uszkodzonych lub mocno zużytych
nasadek.

m Nasadki należy czyścić małą
Aby zdjąć
nasadkę,
wcisnąć
przycisk
blokujący
i pociągnąć
nasadkę do
góry.

Aby zamontować inną
nasadkę,
nasadzić ją
na urządzenie zgodnie
z ilustracją
i docisnąć,
aż się słyszalnie
i odczuwalnie
zatrzaśnie.

Usuwanie zrogowaciałego
naskórka
OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała
• Nie przykładać głowicy
obrotowej w tym samym
miejscu stopy przez
dłuższy czas, ponieważ
tarcie powoduje silne
wydzielanie ciepła.
1.

Napiąć skórę, która ma zostać
poddana zabiegowi.
2. Wcisnąć włącznik bezpieczeństwa i przesunąć włącznik/
wyłącznik do przodu.
Głowica obrotowa nasadki zacznie
się obracać.

m W razie potrzeby zdezynfe-

szczoteczką.
m W razie potrzeby przetrzeć
urządzenie lekko zwilżoną
w wodzie ściereczką.

kować nasadki alkoholem etylowym dostępnym w aptece.

Usuwanie odpadów
Urządzenia, które zostały
oznaczone tym symbolem,
nie mogą być usuwane do
zwykłych pojemników na
odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo
zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat
punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty
sprzęt udzieli Państwu
administracja samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać
jako zwykłych odpadów
domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać
zużyte baterie i akumulatory do
gminnych bądź miejskich punktów
zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących
bateriami.

Dane techniczne
Model:
377 499
Baterie:
2x LR6 (AA) / 1,5 V
Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo
wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:
377 499

