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Odstraňovač zrohovatělé
kůže

Návod k použitícs
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K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně
přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek
pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Vážení zákazníci,

Váš nový odstraňovač zrohovatělé kůže odstraní efektivně
suchou, drsnou a zrohovatělou kůži a dopomůže Vám tak 
ke krásným, měkkým a pěstěným chodidlům. Přídavné
nástavce můžete použít k leštění nehtů na nohou.
Přístroj je malý, šikovný a jeho obsluha je velmi snadná.

S Vaším novým odstraňovačem zrohovatělé kůže 
Vám přejeme hodně spokojenosti.
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Symboly uvedené v tomto návodu:

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým 
poraněním a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním a značnými
věcnými škodami. 

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním nebo
poškozením.

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem.

Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Přístroj je určen k odstraňování zrohovatělé kůže na lidské
pokožce a leštění lidských nehtů. 
Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný
pro komerční účely, zejména ne pro profesionální zdravotní
pedikúru.

Přístroj nepoužívejte, pokud...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran. Pravděpodob-
nost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně nízká.
Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených
nemocí neměli přístroj používat. 



... máte zrudlou nebo poraněnou kůži nebo popáleniny. 
Je zakázáno používat přístroj pro ošetření pokožky, která
není zrohovatělá, mateřských znamének, bradavic a jiných
kožních anomálií. 

... pokud již přístroj používala jiná osoba. Přístroj, případně 
přiložené nástavce, by měla používat pouze jedna osoba.
Zabráníte tak přenosu např. plísně nohou.

NEBEZPEČÍ pro děti

Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo•

dosah dětí mladších 8 let. 
Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ...•

     ... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo 

     ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud
jsou

     ... pod dozorem nebo 
     ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem 

bezpečně manipuluje a 
     ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje

hrozí nebezpečí. 
Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, když jsou•

děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. 
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. 
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Přístroj se nesmí používat u dětí.•

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Odstraňovač zrohovatělé kůže má ochranu proti tryskající•
vodě (IPX5) a lze jej používat na suchou a vlhkou zrohova-
tělou kůži dokonce i pod sprchou. Přístroj se ale nesmí 
ponořovat do vody.

Síťový adaptér není chráněn ani proti tryskající, ani proti •
stříkající vodě. Přístroj a síťový adaptér nesmí počas nabíjení
přijít do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami, protože 
pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zástrčka, 
do které zapojíte síťový adaptér, musí být vzdálena minimálně
1 metr od vany, sprchy, umývadla nebo nádob naplněných
vodou. 

Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se•
nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama. 

Odstraňovač zrohovatělé kůže neuvádějte do provozu, pokud•
přístroj, připojovací kabel nebo síťový adaptér vykazují vidi-
telné škody.

Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...•
... když odstraňovač zrohovatělé kůže nenabíjíte,
... pokud během nabíjení dojde k poruše,
... když přístroj čistíte a 
... při bouřce. 
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací
kabel.

Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od•
ostrých hran a zdrojů tepla.
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Vždy zasuňte nejdřív připojovací zástrčku síťového adaptéru•
do připojovací zdířky odstraňovače zrohovatělé kůže a až
potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Síťový adaptér zasunujte výhradně do zásuvky instalované•
podle předpisů, která odpovídá údajům uvedeným v kapitole
„Technické parametry“.

Akumulátory nelze vyměnit. Nepokoušejte se otevírat kryt.•
Nerozebírejte odstraňovač zrohovatělé kůže více, než je
popsáno v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné
úpravy. Opravy odstraňovače zrohovatělé kůže a síťového
adaptéru nechte provádět výhradně jen odborný servis nebo
naše servisní centrum. Při poškození připojovacího kabelu je
třeba vyměnit síťový adaptér.

VÝSTRAHA před požárem/poraněním

Pokud ucítíte bolest, ihned odstraňování kůže ukončete!•

Při leštění nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě, •
protože třením dochází k silnému zahřívání.

Nevyvíjejte na zrohovatělou kůži příliš silný tlak a nezůstá-•
vejte příliš dlouho na jednom místě. Mohlo by dojít k poranění
pokožky.

Během provozu dávejte pozor, aby se do blízkosti rotujícího•
nástavce nedostaly dlouhé vlasy, šňůry, řetízky apod.

Přístroj obsahuje akumulátory. Nevhazujte jej do ohně. •
Hrozí nebezpečí výbuchu!
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POZOR na věcné škody

Nástavec nepoužívejte, když je silně opotřebený. Nové ná -•
stav ce můžete objednat v zákaznickém servisu, viz záruční
leták. Je-li přístroj a síťový adaptér poškozený, nepoužívejte
je. Opravy přístroje přenechte odbornému servisu nebo
našemu servisnímu centru.

Používejte pouze přiložený síťový adaptér nebo jiný síťový•
adaptér se stejnými technickými parametry, protože jinak 
by mohlo dojít k poškození odstraňovače zrohovatělé kůže. 

Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření. •

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo•
abrazivní čisticí prostředky.

Všeobecné informace o zrohovatělé kůži

Zrohovatělá kůže, zejména na chodidlech, je normální. Neměla
by však být příliš silná a tvrdá, neboť pak může způsobovat
bolest. 
Nadměrná tvorba zrohovatělé kůže může být způsobena
malými nebo špatnými botami, špatným postavením chodidel 
nebo extrémně suchou kůží. Pokud trpíte nadměrnou tvorbou
zrohovatělé kůže, pokuste se odstranit příčiny a konzultujte
problém s Vaším lékařem.
Pro prevenci nadměrné tvorby zrohovatělé kůže se doporu-
čuje pravidelná koupel nohou a následné natření krémem.
Kromě toho dbejte na používání vhodné obuvi a boty pokud
možno každý den měňte.
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Přehled (rozsah dodávky)

diamantový nástavec

osahrubý lešticí nástavec

kontrolka

připojovací kabel

vypínač

připojovací zdířka

síťový adaptér

připojovací zástrčka

jemný lešticí 
nástavec
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Nabíjení akumulátorů

Odstraňovač zrohovatělé kůže je vybaven ochranou proti přebití.
K dosažení maximální nabíjecí kapacity akumulátory hned zpo-
čátku před prvním uvedením do provozu plně nabijte. 

Pro zachování životnosti akumulátorů je nedoporučujeme nabíjet
po každém použití, ale teprve když je jejich nabíjecí kapacita
vyčerpaná.

Akumulátory opět plně nabijte, když klesne výkon odstraňovače
zrohovatělé kůže.

Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny. 

Plně nabité akumulátory umožňují používání nezávislé na síti po
dobu asi 50 minut.

1. Připojovací zástrčku síťového
adaptéru zasuňte do připojovací
zdířky odstraňovače zrohovatělé
kůže.

2. Zastrčte síťový adaptér 
do zásuvky.
Kontrolka svítí červeně. 
Akumulátory se nabíjejí.

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým proudem

Síťový adaptér není chráněn ani proti tryskající, ani•
proti stříkající vodě. Přístroj a síťový adaptér nesmí
počas nabíjení přijít do kontaktu s vodou nebo jinými
tekutinami, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem. Zástrčka, do které zapojíte síťový
adaptér, musí být vzdálena minimálně 1 metr od
vany, sprchy, umývadla nebo nádob naplněných
vodou. 
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Když kontrolka svítí zeleně, jsou akumulátory úplně nabité.

Může chvíli trvat, než se po úplném vybití akumulátorů
kontrolka rozsvítí červeně. 

Použití

Výměna nástavců

Diamantový nástavec pro odstraňování 
tlusté zrohovatělé kůže.

Hrubý lešticí nástavec pro vyrovnání 
nerovností na nehtech.

Jemný lešticí nástavec. 
Vytváří na nehtech jemný lesk.

Přístroj používejte nad podložkou, aby bylo možné•
odstraněné šupinky kůže snadno zlikvidovat.

Vždy nechte malý zbytek zrohovatělé kůže •
neodstraněný, aby kůže zůstala chráněná.

Diamantový nástavec pro odstraňování zrohovatělé•
kůže můžete použít jak na suchou, tak i na vlhkou
zrohovatělou kůži a i ve vlhkém prostředí, např. ve
sprše. Lešticí nástavce jsou ale vhodné pouze pro
použití na suchý nehet v suchém prostředí.
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1.    Vytáhněte případně síťový adaptér ze zásuvky.
Přístroj případně vypněte. 

2. Nepotřebný nástavec stáhněte 
z osy.

3. Nasaďte požadovaný nástavec
na osu. Musí slyšitelně a citelně
zaskočit.

Click !
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Odstraňování zrohovatělé kůže

1.    Nasaďte na osu diamantový nástavec.

2.   Zapněte přístroj stisknutím vypínače. Nástavec se roztočí.

3. Veďte nástavec pomalu 
a opatrně, s co nejmenším
tlakem přes odstraňovanou 
zrohovatělou kůži.

Na zvláště tlustou zrohovatělou
kůži lze použít špičku nástavce.

4.   Dalším stisknutím vypínače přístroj vypněte. 
Nástavec se zastaví.

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění

Nevyvíjejte na zrohovatělou kůži příliš silný tlak •
a nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě. 
Mohlo by dojít k poranění pokožky.
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Leštění nehtů

1.    Nasaďte na osu hrubý lešticí nástavec.

2.   Zapněte přístroj stisknutím vypínače.
Nástavec se roztočí.

3.   Veďte nástavec pomalu a opatrně, s co možná nejmenším
tlakem přes nehet pro vyrovnání nerovností a zatržení
nehtu.

4.   Vypněte přístroj, vyměňte hrubý lešticí nástavec za jemný
lešticí nástavec a znovu přístroj zapněte.

5.   Veďte nástavec pomalu a opatrně, s co možná nejmenším
tlakem přes nehet pro vytvoření hladkého, lesklého
povrchu.

6.   Dalším stisknutím vypínače přístroj vypněte. Nástavec se
zastaví.

Po ošetření

Natřete ošetřenou kůži krémem s vhodným ochrannýmm

prostředkem. Nepoužívejte výrobky, které mohou kůži
dráždit.

Po použití očistěte nástavce podle popisu v kapitole m

„Čištění“.

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění

Při leštění nezůstávejte příliš dlouho na jednom•
místě, protože třením dochází k silnému zahřívání.
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Čištění

1.    Sundejte nástavce k čištění.

2.   Diamantový nástavec lze opláchnout pod tekoucí vodou.
Než jej budete znovu používat, nechte jej úplně uschnout.

3. Stáhněte lešticí válce z unášečů.
Očistěte lešticí válce kartáčkem
a otřete unášeče hadříkem mírně
navlhčeným vodou.

4.   V případě potřeby otřete přistroj bez nástavců mírně
navlhčeným hadříkem. 

unášeč

lešticí válec

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým proudem

Odstraňovač zrohovatělé kůže má ochranu proti •
tryskající vodě (IPX5). Přístroj se ale nesmí pono-
řovat do vody.



Výrobek, jeho obal a vestavěné akumulátory byly vyrobeny 
z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje
množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností 
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí
vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat sa -
mostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace 
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované prodejně, ve které se
prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátory, které jsou 
z bezpečnostních důvodů pevně namontované a není je možné
vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demon -
táž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte
neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj
i akumulátory.
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Likvidace



Technické parametry

Přístroj:

      Model:                   374 691 / EP-872-03
      Stupeň krytí:        IPX5

Síťový adaptér:                      

      Model:                   SW45 1000-A02
      Vstup:                    100–240 V ~ 50/60 Hz, max. 200 mA
      Výstup:                 4,5 V 1000 mA 
      Stupeň krytí:        IP20
      Třída ochrany:      II  

Akumulátor:              2x Ni-MH akumulátory (AAA), 1,5 V

Okolní teplota:           +5 až +35 °C

Výrobce:                     Passiflora Ltd.
Armitage Road
Olympia House
NW118RQ London (Londýn)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho
technické a vzhledové změny.

+ –
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