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Használati útmutatóhu

… ha egy másik személy már hasz-
nálta a készüléket. A készüléket,
illetve a mellékelt rátéteket 
csak egy személy használhatja.
Így megelőzi pl. a körömgomba
fertőzést.

VESZÉLY gyermekek esetében
Az elemek lenyelése életveszé-•
lyes lehet. Egy elem lenyellé se
2 órán belül súlyos belső, marási
sérüléseket okozhat, és akár
halálos kimenetelű lehet. 
Ezért az új és használt elemeket,
valamint a terméket olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férnek hozzá. 
Egy elem esetleges lenyelése
esetén, vagy ha az más módon
az emberi szervezetbe került,
azonnal forduljon orvoshoz. 
Ne engedje, hogy a csomagoló-•
anyag gyermekek kezébe
kerüljön. Többek között fulladás-
veszély áll fenn! 

Gyermekek nem játszhatnak•

a készülékkel. A terméket 
8 év alatti gyermekektől
tartsa távol. 
A készüléket 8 évesnél idő-•

sebb gyermekek és olyan
személyek, akiknek 
... fizikai, szellemi vagy

 érzékeléssel kapcsolatos
képességeik korlátozottak,
illetve 

... akik nem rendelkeznek
kellő tapasztalattal és/
vagy megfelelő ismere-
tekkel,

... csak felügyelet mellett, 
vagy 

... csak akkor használhatják,
ha annak biztonságos
használatáról útmutatást
kaptak, és 

... az abból eredendő lehet-
séges veszélyeket megér-
tették.

Gyermekek nem végezhetik•

a készülék tisztítását, kivéve
ha 8. életévüket betöltötték
és a folyamat közben fel-
ügyelik őket. A készülék
 karbantartást nem igényel. 
A készüléket gyermekeken•
 használni tilos.

VIGYÁZAT - tűz- és
 sérülés veszély

Ha fájdalmat érez, azonnal•
fejezze be a bőrkeményedés
eltávolítását!

Ne tartsa a dörzshengert hosz-•
szabb ideig egy helyen, mivel 
a súrlódás erős hőképződést
eredményez.
Üzemeltetés közben tartsa távol•
a hosszú hajat a forgó rátéttől.
Az elemeket feltölteni, szétszed -•
ni, tűzbe dobni vagy rövidre
zárni tilos.
Ha az elemből kifolyna a sav,•
kerülje, hogy az bőrrel, szemmel
vagy nyálkahártyával érintkez -
zen. Adott esetben az érintett
testfelületet mossa le tiszta
vízzel, és azonnal forduljon
orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk 
A terméket óvja a nedvességtől.•
A terméket ne merítse vízbe
vagy más folyadékba. 
Szükség esetén tisztítsa meg •
az elemek és a készülék csat -
lakozási felületeit az elemek
 behelyezése előtt. 
Túlhevülés veszélye!
Mindig cserélje ki az összes•
elemet, és ne használjon
 különböző típusú, márkájú 
vagy  kapacitású elemeket.
Az elemek behelyezésekor•
ügyeljen a helyes polaritásra
(+/–).
Óvja az elemeket túlzott hőtől.•
Vegye ki az elemeket a termék -
ből, ha azok elhasználódtak,
illetve ha hosszabb ideig nem
használja a terméket. Így elke-
rülhetőek a kifolyt sav okozta
károk.
Ne használjon tovább egy ráté -•
tet, ha a dörzshenger nagyon
elhasználódott. 
Ne használja tovább a készü-
léket, ha az  megsérült. 
A szükséges javításokat bízza
szakszervizre.

Általános tudnivalók 
a bőr keményedésről
A bőrkeményedés, különösen 
a lábakon teljesen normális
jelenség. Nem szabad azonban,
hogy túl vastag vagy kemény
legyen, mert az fájdalmat
okozhat. 
A túl kicsi vagy nem megfelelő
lábbelik, ortopédiai okok vagy 
a nagyon száraz bőr túlságosan
sok bőrkeményedést okozhat. 
Ha túlságosan sok bőrkeménye -
dés képződik a lábán, próbálja
megszüntetni a kiváltó okokat, és
forduljon tanácsért az orvosához.
A túlságosan sok bőrkeményedés
megelőzésére javasolt a rendsze -
res lábfürdő, majd a lábak bekré-
mezése. Ezenkívül ügyeljen arra,
hogy megfelelő lábbelit viseljen és
lehetőleg naponta váltson cipőt.

Figyelmesen olvassa el a bizton-
sági előírásokat, és az esetleges
sérülések és károk elkerülése
érdekében csak az útmutatóban
leírt módon használja a terméket. 
Őrizze meg az útmutatót, hogy
szükség esetén később ismét át
tudja olvasni. Amennyiben meg-
válik a termék től, az útmutatót is
adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés
A készülék a lábakon található
bőrkeményedés eltávolítására
szolgál. 
A termék magánjellegű felhasz -
nálásra alkalmas, kereskedelmi
célokra, különösen gyógyászati
lábápolásra nem használható. 

Ne használja a készüléket, …
… ha cukorbetegségben vagy más

sebgyógyulási zavarban szen -
ved. Annak a lehetősége, hogy 
a készülék használata közben
megsérül, kifejezetten alacsony.
Ennek ellenére fel kell hívnunk
rá a figyelmét, hogy az említett
betegségek fennállása esetén,
ne használja a készüléket. 

... kipirosodott vagy sérült bőrön
vagy égési sérüléseken. 
Az olyan bőrt, amelyen nincs
bőrkeményedés, valamint ha
anyajegyek, szemölcsök és más
rendellenességek találhatók
rajta, a termékkel kezelni tilos. 

Termékrajz (tartozékok)

Elemek behelyezése

Tisztítás és fertőtlenítés

Hulladékkezelés

Műszaki adatok

Használat 

További tartozékok (kép nélkül): 
2 db LR6 elem 

be-/kikapcsoló gomb biztonsági kapcsoló

finom rátét

védőkupak pót rátétek

markolat

elemtartó

durva rátét 

1. Nyissa fel a
készülék alján
található elem-
tartót a bordá-
zott felületre 
történő enyhe
nyomással, és
tolja le a fedelet
a nyíl  irányába.

2. Az elemtartóban
ábrázolt módon
helyezze be az
elemeket. Ügyel -
jen a helyes
polaritásra (+/–).

3.    Zárja vissza az elemtartót.
Az elemtartó fedelének
 hallhatóan és érezhetően 
be kell kattannia.

Elemcserére akkor lesz
szükség, ha a rátétek csak
alig vagy egyáltalán nem
mozognak.

• Közvetlenül a kezelés előtt
ne mossa meg a lábát.
Puha bőrön a rátétek nem
hatásosak. Ezért mindig
inkább teljesen száraz
bőrön alkalmazza a készü-
léket.

• Helyezzen egy alátétet 
a lába alá, amikor a ké -
szüléket használja, így
könyebben eltávolíthatja 
a levált bőrdarabkákat.

• Mindig hagyjon meg egy
keveset a bőrkeményedés -
ből, hogy bőre védett
maradjon. 

Rátétek cseréje
• A durva rátét vasta-

gabb bőrkeményedés
eltávolításához hasz-
nálható. 

• A finom rátétet véko-
nyabb bőrkeménye -
dés eltávolításá hoz,
és szükség esetén 
a durva rátét után 
a finomításhoz hasz-
nálja.

1.    Kapcsolja ki a készüléket.
2.   Minden használat előtt

 ellenőrizze, hogy a rátét
 sértetlen-e. Ne használjon
sérült vagy nagyon elhasz -
nálódott rátéteket.

3.    A rátét eltá-
volításához
nyomja
meg a kiol-
dógombot,
és felfelé
húzva
vegye ki 
a rátétet.

4.   A másik
rátét felhe-
lyezéséhez
az ábrázolt
módon
helyezze rá
a készülék -
re a másik
rátétet, és
erősen
nyomja le,
amíg az
hallhatóan
és érezhe-
tően bekat -
tan. 

Bőrkeményedés eltávolítása

1.    Feszítse ki a kezelni kívánt
bőrt. 

2.   Nyomja le a biztonsági
kapcso lót, és tolja a be-/
kikapcsoló gombot előre. 

A rátét dörzshengere forogni
kezd. 

VIGYÁZAT –
 sérülésveszély

Ha fájdalmat érez, azon -•
nal fejezze be a bőrke-
ményedés eltávolítását!
Üzemeltetés közben •
tartsa távol a hosszú
hajat a forgó rátéttől.

VIGYÁZAT –
 sérülés veszély

Ne tartsa a dörzshen-•
gert hosszabb ideig egy
helyen, mivel a súrlódás
erős hőképződést ered-
ményez

A rátéteket egy kis kefévelm

tisztítsa meg.
Ha szükséges törölje le am

készüléket egy vízzel enyhén
benedvesített ruhával. 

Szükség esetén fertőtlenítse m

a rátéteket gyógyszertárban
kapható etilalkohollal. 

Ezzel a jellel ellátott
készülékek nem kerül-
hetnek a háztartási hulla-
dékba! Önt törvény köte-
lezi arra, hogy régi, nem
használatos készülékét 
a háztartási hulladéktól
különválasztva, hulladék-
gyűjtőben helyezze el.
Régi készülékeket díjmen-
tesen átvevő gyűjtőhe-
lyekkel kapcsolatban az
illetékes települési vagy
városi hivataltól kaphat
felvilágosítást.

Az elem és az akkumu-
látor nem háztartási
 hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy 
az elhasználódott elemeket és
akkumulátorokat az illetékes
 települési, illetve városi hivatalok
gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó
szakkereskedésekben adja le.

www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

373 565

3.    

Vezesse végig a dörzshengert
óvatosan, enyhe nyomással 
az eltávolítani kívánt bőrke-
ményedésen. 

4.   A kikapcsoláshoz húzza ismét
vissza a be-/kikapcsoló
gombot a kiinduló helyzetbe.

Kezelés után
Krémezze be a kezelt bőrfelü-m

letet egy megfelelő testápoló -
val. Ne használjon olyan ápo-
lószereket, amelyek bőrirritá -
ciót okozhatnak pl. deo. 
Minden használat után tisz-m

títsa meg a rátéteket, a „Tisz-
títás és fertőtlenítés“ című
fejezetben leírtak szerint. 
Használat után mindigm

helyezze fel a védőkupakot 
a rátétre. 

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új hámréteg eltávolító
 készüléke hatékonyan távolítja el
a száraz, érdes és elszarusodott
bőrt és csodálatosan ápolt és
puha lábakat varázsol. 
A készülék kis méretű, kézre áll,
és egyszerűen kezelhető.

Reméljük, öröme telik az új 
készüléke használatában!

A Tchibo csapata


