TARKA DO PIĘT PROFI
Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią
produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt
innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej
skorzystać w dowolnym momencie!

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać
się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi. Produkt ten jest przeznaczony do pielęgnacji
stóp i pięt. Nie wolno używać do wykonywania
zabiegów kosmetycznych na innych częściach ciała.
- Produkt należy używać wyłącznie do celów, do
których jest przeznaczony.
- Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej
skorzystać w dowolnym momencie.
- Pojedynczy wałek tarki powinien być używany
wyłącznie przez jedną osobę.
- Ze względów higienicznych, nie należy pożyczać
wałka innym osobom.
- Produktu nie powinny używać osoby chorujące na
cukrzycę lub mające problemy z krążeniem krwi.
- W przypadku problemów natury dermatologicznej lub
innych problemów ze zdrowiem, możliwość używania
produktu należy skonsultować z lekarzem domowym.
- Nie wolno przytrzymywać w jednym miejscu dłużej
niż 2-3 sekundy, należy przesuwać płynnie po całym
obszarze wymagającym użycia tarki.
- Nie wolno używać wałka z widocznymi odpryskami
lub uszkodzonymi krawędziami.
- Zużyty wałek należy wymienić, aby osiągać pożądane
wyniki. Wałek nadaje się do kilkukrotnego użycia w
zależności od częstotliwości wykonywania zabiegów
oraz wielkości obszaru poddawanego zabiegom.
- Nie używać w miejscach zaczerwienienia, zapalenia
bądź podrażnienia skóry oraz na pęcherze.
- Nie wolno używać na brodawki i inne narośle na skórze.
- Nie wolno używać na otwarte rany lub inne
uszkodzenia skóry.
- Należy zaprzestać zabiegu, gdy pojawia się
dyskomfort lub podrażnienie skóry.
- Zbyt częste używanie może powodować podrażnienia skóry.
- Gdy dojdzie do podrażnienia skóry lub pojawi się
krwawienie, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Należy używać wyłącznie na suchą skórę.
- Urządzenie to może pracować wyłącznie w suchym
otoczeniu.
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do
celów komercyjnych.

- Urządzenie nie powinni być używane przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ﬁzycznych,
manualnych lub umysłowych.
- Nie wolna przechowywać oraz pozostawiać produktu
w miejscach nasłonecznionych. Urządzenie należy
przechowywać w chłodnym i suchym otoczeniu w
temperaturze 0°-40°C.
- Jeżeli urządzenie jest nie używane, powinno być
suche i czyste.
- Nie wolno przechowywać w miejscach, w których istnieje
możliwość wpadnięcia tarki do wanny lub umywalki.
- Nie wolno używać urządzenia wykazującego
jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli było
w kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy zawsze wyłączać po zakończeniu
zabiegu oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym wałkiem,
ponieważ może to doprowadzić do zranienia.
- nie wolno uruchamiać urządzenia bez wałka.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do
otworów w korpusie urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia w obecności czystego
tlenu lub innych łatwopalnych substancji w aerozolu.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie powinno znajdować się w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
- Aby uniknąć zranienia lub nie doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia, należy podczas wykonywania
zabiegów trzymać wirujący wałek w bezpiecznej
odległości od włosów, rzęs, brwi, jak również od
ubrań, pędzli, siatek, drucików, sznurowadeł itp.
- W przypadku problemów zdrowotnych, należy
możliwość używania produktu skonsultować z lekarzem.
- Nie wolno zbyt mocno dociskać wałka do skóry tak,
żeby się zatrzymywał ani ścierać nim naskórka tylko
w jednym miejscu (bez przesuwania nim po skórze).
- Urządzenie powinno znajdować się w ochronnym
futerale, gdy nie jest używane.
- Baterię (akumulatorek) należy ładować tylko
w oryginalnej ładowarce dostarczanej w komplecie
z produktem.
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WYKAZ ELEMENTÓW
1. Ładowarka
2. Wałek
3. Nakładka wałka
4. Przełącznik ON/OFF
5. Przycisk uruchamiający wałek
6. Lampka ładowania
7. Gniazdo ładowarki
2.
5.

4.

2. Weź wałek i zamontuj go w urządzeniu. Postępuj
zgodnie z opisem zamieszczonym w akapicie
„Wymiana wałka”.
3. Załącz urządzenie przesuwając przełącznik ON/OFF
w górę i przesuwaj delikatnie wałkiem (w przód i
w tył lub na boki) po stwardniałym naskórku. Nie
wolno nadmiernie dociskać wałka do skóry – należy
delikatnie przesuwać wałkiem po skórze. Wałek
zatrzyma się, jeżeli będziesz dociskać go zbyt mocno
do skóry. Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie
i sprawdź, czy skóra jest tak miękka jak oczekiwałeś.
Jeżeli efekt zabiegu nie jest zadowalający, to należy
go powtórzyć. Powtarzaj zabiegi, aż do osiągnięcia
pożądanego efektu.

1.

3.
6.

7.

Ostrzeżenie: Przerwij zabieg, gdy pojawi się ból lub skóra
zaogni się.
Ostrzeżenie: Nie wolno ścierać naskórka w jednym
miejscu dłużej niż 2-3 sekund.

ZALECENIA DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze
wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
Ładowanie
Urządzenia zazwyczaj jest dostarczane z naładowaną
baterią akumulatorkiem. Zaleca się, żeby całkowicie
rozładować baterię przed pierwszym ładowaniem
(najlepiej rozładować całkowicie baterię 2-3 razy).
Następnie wsunąć wtyczkę ładowarki do gniazda w
korpusie urządzenia i podłączyć ładowarkę do sieci
elektrycznej. Ładowanie sygnalizowane jest zapaleniem
się czerwonej lampki na urządzeniu. Bateria jest
całkowicie naładowana po około 6 godzinach.

Uwaga:
Po rozładowaniu się baterii w trakcie wykonywania
zabiegu (wałek zatrzyma się), można podłączyć urządzenie
do sieci elektrycznej i kontynuować zabieg, a po jego
zakończeniu należy ładować baterię przez około 6 godzin.
Ważne ostrzeżenie:
Baterię (akumulatorek) należy ładować tylko w oryginalnej
ładowarce dostarczanej w komplecie z produktem.

4. Wyłącz urządzenie przesuwając przełącznik ON/OFF w dół.
5. Opłucz skórę po zabiegu lub przetrzyj ją wilgotną
szmatką, aby usunąć pozostałości naskórka.
Uwaga: Wygładzoną skórę można posmarować
kremem nawilżającym.
6. Czyszczenie urządzenia należy przeprowadzić
zgodnie z opisem zawartym w akapicie „Czyszczenie
i konserwacja”.
WYMIANA WAŁKA
Wałek zawiera delikatne elementy, obchodź się z nim
ostrożnie.
- Należy zwracać szczególną uwagę zwłaszcza przy
jego wymianie.
Uwaga: Uszkodzony wałek może być przyczyną
zranienia.
- Wymieniaj wałek zawsze, gdy zachodzi taka
potrzeba. Wałek nadaje się do kilkukrotnego użycia w
zależności od częstotliwości wykonywania zabiegów
oraz wielkości obszaru poddawanego zabiegom.
- Wymieniaj wałek zawsze po zauważeniu
jakiegokolwiek jego defektu lub po zużyciu.
- Przed wymianą upewnij się, że urządzenie jest
wyłączone.
Sposób postępowania podczas wymiany wałka
1. Naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się z boku
urządzenia, przesuwając go w dół, szczyt wałka
przesunie się w górę i wałek wyskoczy.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt jest przeznaczony do wygładzania (ścierania)
stwardniałego naskórka na stopach i piętach. Nie
wolno używać produktu na innych częściach ciała!
Należy używać wyłącznie na suchą skórę.
1. Umyj, opłucz i wysusz skórę. Nie wolno używać na
uszkodzoną i krwawiącą skórę.
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Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu
lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju
odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z
przepisami krajowymi.

2. Wyjmij wałek i odłóż.

3. Załóż nowy wałek i dociskaj do momentu, aż usłyszysz
kliknięcie. Upewnij się, że założyłeś nowy wałek węższą
stroną w kierunku urządzenia.

4. Po zainstalowaniu sprawdź, czy wałek jest na swoim
miejscu i nie ma żadnych luzów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Wałem można myć pod bieżącą wodą, z tym, że nie jest
on wodoodporny. Nie wolno zanurzać urządzenia w
wodzie, ponieważ mogłoby się ono uszkodzić.
Sposób postępowania
1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyjmij wałek z urządzenia.
3. Wyczyść wałek szczoteczką.
4. Możesz później opłukać wałek pod bieżącą, letnią
wodą. Nie wolno zanurzać wałka przez dłuższy czas
w wodzie!
5. Wałek należy dobrze wysuszyć.
6. Po wysuszeniu załóż wałek na swoje miejsce.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów
domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające
odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Używając produktu należy przestrzegać zasad
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja
nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w
produkcie lub nie stosowano się do wskazówek
zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących
produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową
konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana
elementów zużywających się podczas normalnego
użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie,
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z
upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego
obchodzenia się z produktem.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie
odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości
w zależności od modelu produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego
produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu
odpowiada jego właściciel.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresy przydatności do użycia nie wolno
wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać
go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować
cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.
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