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Návod k použitícs

NEBEZPEČÍ pro děti
Baterie mohou být v případě•
spolknutí životu nebezpečné.
Pokud dojde ke spolknutí
baterie, může to vést během
pouhých 2 hodin k těžkému
poleptání vnitřních orgánů a 
ke smrti. Uchovávejte proto 
nové i použité baterie a výrobek
mimo dosah dětí. Pokud máte
podezření, že došlo ke spolknutí
baterie, nebo že se baterie
dostala do těla jiným způsobem,
okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc. 
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 dušev-
ními schopnostmi nebo 

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

... pod dozorem nebo 

... pokud jim bylo vysvětleno,
jak se s přístrojem bez-
pečně 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. 
Přístroj se nesmí používat u dětí.•

VÝSTRAHA před požárem/
poraněním

Pokud ucítíte bolest, ihned•
odstraňování zrohovatělé kůže
ukončete!
Nenechávejte obrušovací vále -•
ček dlouho brousit na jednom
místě, protože třením dochází 
k silnému zahřívání.
Během provozu dávejte pozor,•
aby se dlouhé vlasy nedostaly 
do blízkosti rotujícího nástavce.
Baterie se nesmí nabíjet,•
 rozebírat, vhazovat do ohně 
ani zkratovat. 

Pokud by některá z baterií•
jednou vytekla, zabraňte kon-
taktu jejího obsahu s kůží, očima
a sliznicemi. Případně zasažená
místa omyjte vodou a neprodle -
ně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody 
Chraňte přístroj před vlhkostí.•
Neponořujte jej do vody ani
jiných kapalin.
Kontakty baterií a přístroje před•
vložením baterií do přístroje
v případě potřeby vyčistěte. 
Hrozí nebezpečí přehřátí!
Baterie vyměňujte vždy všechny•
najednou a nepoužívejte sou-
časně různé typy ani značky
baterií ani baterie s rozdílnou
kapacitou.
Při vkládání baterií dbejte •
na správnou polaritu (+/–). 
Chraňte baterie před nadměr -•
ným teplem. Baterie z výrobku
vyjměte, pokud jsou vybité nebo
pokud nebudete výrobek delší
dobu používat. Předejdete tak
škodám, ke kterým by mohlo
dojít, kdyby baterie vytekly.
Nástavec nepoužívejte, pokud •
je obrušovací váleček silně
 opotřebený. Pokud je přístroj
poškozený, nepoužívejte jej.
Případné opravy přístroje ne -
chávejte provádět v odborném
servisu. 

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, špatnou
polohou chodidel nebo extrémně
suchou kůží. Pokud trpíte nad-
měrnou tvorbou zrohovatělé kůže,
pokuste se odstranit příčiny a kon-
zultujte problém se svým lékařem.
Pro prevenci nadměrné tvorby
zrohovatělé kůže se doporučuje
pravidelná koupel nohou a
následné natření krémem. Kromě
toho dbejte na používání vhodné
obuvi a boty pokud možno každý
den měňte.

Pozorně si 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.

Účel použití
Přístroj je určen k odstraňování
zrohovatělé kůže na chodidlech. 
Výrobek je navržen 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. Pravděpo-
dobnost, 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. I pokožka,
která není zrohovatělá, jakož
i mateřská znaménka, bradavice
a jiné kožní anomálie, nesmí být
tímto přístrojem ošetřovány. 

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

Přehled (rozsah dodávky)

Vložení baterií

Čištění a dezinfekce

Likvidace

Technické parametry

Obsluha

Další rozsah dodávky (není zobrazeno):  
2 baterie LR6

vypínač bezpečnostní spínač

jemný nástavec

ochranný kryt náhradní nástavce

rukojeť

přihrádka na baterie 

hrubý nástavec

1. Přihrádku na ba -
terie na zadní
straně přístroje
otevřete tím, že
lehce stisknete
rýhovanou plo -
chu a sejmete
víko ve směru
šipky.

2. Vložte baterie do
přihrádky tak, jak
vidíte na obrázku 
v  přihrádce na
baterie. 
Dbejte přitom 
na správnou
polaritu (+/–).

3.    Přihrádku na baterie opět
zavřete. Víko přihrádky 
na baterie musí slyšitelně 
a citelně zaskočit.

Výměna baterií je nutná
tehdy, když se nástavce
 otáčejí málo nebo se už
neotáčejí vůbec.

•  Nemyjte si nohy bez -
prostředně před jejich
 ošetřením. 
Na měkké kůži nemá
přístroj žádný účinek. 
Kůži proto ošetřujte vždy
jen tehdy, když je úplně
suchá.

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

•  Na nohou nechte vždy
malý zbytek zrohovatělé
kůže, aby kůže zůstala
chráněná. 

Výměna nástavce
• Hrubý nástavec je

určen k odstraňování
silných vrstev zroho-
vatělé kůže.

• Jemný nástavec
slouží k odstranění
tenčích vrstev zro -
hovatělé kůže a pří-
padně ke zjemnění
kůže po použití
 hrubého nástavce.

1.    Přístroj vypněte.
2.   Před každým použitím zkon -

trolujte, jestli není nástavec
poškozený.  Nepoužívejte
poškozené ani silně opotře-
bené nástavce.

3.    Pokud
chcete
nástavec
sejmout,
stiskněte
aretační
tlačítko a
vytáhněte
nástavec
nahoru.

4.   Pokud
chcete
nasadit jiný
nástavec,
nasuňte jej
na přístroj
tak, jak je
znázorněno
na obrázku,
a zatlačte
na něj tak,
aby slyši-
telně a
citelně
zaskočil.

Odstranění zrohovatělé kůže
 

1.    Napněte kůži, kterou chcete
ošetřovat.

2.   Stiskněte bezpečnostní spínač
a posuňte vypínač dopředu.

Obrušovací váleček nástavce se
začne otáčet.

VÝSTRAHA – 
nebezpečí poranění

Pokud ucítíte bolest,•
ihned odstraňování zro-
hovatělé kůže ukončete!
Během provozu dávejte•
pozor, aby se dlouhé
vlasy nedostaly do
 blízkosti rotujícího
nástavce.

VÝSTRAHA – 
nebezpečí poranění

Nenechávejte obrušo-•
vací váleček dlouho
brousit na jednom
místě, protože třením
dochází k silnému
 zahřívání.

K vyčištění nástavců použijtem

kartáček.
Podle potřeby otřete výrobekm

mírně navlhčeným hadříkem. 

V případě potřeby nástavcem

vydezinfikujte lihem, který
zakoupíte v lékárně. 

Přístroje označené tímto
symbolem se nesmí vy -
hazovat do domovního
odpadu! Staré přístroje
jste ze zákona povinni
likvidovat odděleně od
domovního odpadu.
 Informace o sběrných
místech, na kterých bez-
platně přijímají staré pří-
stroje, 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 spe -
cializované prodejně, ve které 
se prodávají baterie.

www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

377 499

3.    

Pohybujte obrušovacím
válečkem opatrně a s lehkým
přítlakem po zrohovatělé kůži,
kterou chcete odstranit.

4.   Pokud chcete přístroj vypnout,
vraťte vypínač zpět do výchozí
polohy.

Po ošetření
Nakrémujte ošetřenou kůžim

vhodným prostředkem k oše-
třování těla. Nepoužívejte
výrobky, které mohou kůži
dráždit, jako například deodo-
ranty.
Nástavce po každém použitím

vyčistěte podle popisu v kapi-
tole „Čištění a dezinfekce“.
Po použití vždy nasuňte nam

nástavec ochranný kryt.

Vážení zákazníci,

tento nový odstraňovač zroho -
vatělé kůže odstraní efektivně
 suchou, drsnou a zrohovatělou
kůži a dopomůže Vám tak ke
krásným, měkkým a pěstěným
chodidlům. 
Přístroj je malý, šikovný a jeho
obsluha je velmi snadná.

Věříme, že Vám bude tento 
nový odstraňovač zrohovatělé
kůže dlouho sloužit k Vaší
 spokojenosti. 

Váš tým Tchibo


