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Używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie umożliwia szybkie, łatwe i skuteczne usunięcie uciążliwego zrogowaciałego 
naskórka, odcisków i szorstkiej skóry.
Zakres dostawy obejmuje drobno- i gruboziarnistą nasadkę do usuwania zrogowaciałego 
naskórka oraz pilnik ze stali szlachetnej. Nasadki te umożliwiają optymalną pielęgnację 
miejsc ze zrogowaciałym naskórkiem.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania w celu określonym w niniejszej 
instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z 
nieprawidłowego lub lekkomyślnego użytkowania.

2. Zasady bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Nieprzestrzeganie poniższych 
wskazówek może doprowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych. Zachować niniejszą 
instrukcję obsługi i zapewnić do niej dostęp innym użytkownikom. W razie przekazania 
urządzenia innym osobom należy dołączyć również instrukcję obsługi.

 OSTRZEŻENIE
 •  Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje

ryzyko uduszenia.
 • Używanie urządzenia przez dzieci musi się odbywać pod nadzorem.

 UWAGA
Podczas używania urządzenia może dojść do silnego nagrzania skóry.
•  W trakcie zabiegu należy regularnie sprawdzać jego efekty. W szczególności

dotyczy to diabetyków, ponieważ są mniej wrażliwi na ból, co może prowadzić do
częstszych skaleczeń.
 Należy zachować dużą ostrożność. W razie wątpliwości należy skonsultować się z
lekarzem.

•  Każde niewłaściwe użycie może być niebezpieczne.
•   W przypadku intensywnego używania urządzenia przez dłuższy czas, np. podczas

usuwania zrogowaciałego naskórka ze stóp, urządzenie może się silniej nagrzewać.
 Aby uniknąć poparzenia skóry, należy robić dłuższe przerwy pomiędzy
poszczególnymi użyciami. Dla własnego bezpieczeństwa należy cały czas
kontrolować, czy urządzenie nie nagrzało się. Dotyczy to zwłaszcza osób o niskiej
odporności na wysoką temperaturę.

•  Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie może służyć do
celów medycznych ani komercyjnych.

•  Ze względów higienicznych urządzenie może być używane tylko przez jedną osobę.
•  Przed złożeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić baterie i w razie potrzeby je

wymienić.
•  W żadnym wypadku nie wolno próbować samodzielnie naprawiać urządzenia!
•  Urządzenie wolno używać wyłącznie z dołączonymi do niego akcesoriami.
•  Nie używać na małych zwierzętach/zwierzętach.
•  Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła.

 OSTRZEŻENIE
• Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji tylko w strefie

domowej/prywatnej, a nie do celów komercyjnych.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku

życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną,
ruchową i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy
tylko wtedy, gdy znajdują się one pod nadzorem lub
otrzymały instrukcje w jaki sposób bezpiecznie korzystać
z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikłych z jego
użytkowania.

• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
• Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być prze-

prowadzane przez dzieci, chyba że znajdują się one pod
opieką osoby dorosłej.

•Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy
go zutylizować. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia kabla, należy 
zutylizować urządzenie.

Objaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji i na tabliczce znamionowej zastosowano następujące symbole:

OSTRZEŻENIE Wskazówka ostrzegająca przed niebezpieczeństwem 
odniesienia obrażeń lub zagrożenia zdrowia.

UWAGA Wskazówki bezpieczeństwa odnoszące się do 
ewentualnych uszkodzeń urządzenia/akcesoriów.

Wskazówka Wskazówka z ważnymi informacjami.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Producent.

Urządzenie jest wyposażone w podwójną izolację ochronną i jest zgodne tym 
samym z klasą ochronności II.
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W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia jego naprawę należy zlecić 
specjalistycznemu zakładowi.

UWAGA: Zagrożenie pożarowe
W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji 
obsługi może dojść do zagrożenia pożarowego!
Zasady użytkowania urządzenia
•  Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza, gdy w pobliżu znajdują się

dzieci.
• Nie używać pod przykryciem, np. pod kocem, poduszką itp.
• Nie używać w pobliżu benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.

   Wskazówki dotyczące postępowania z akumulatorami
•  Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miej-

sce wodą i skontaktować się z lekarzem.
• Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć

akumulatory i się nimi udusić. Dlatego należy je przechowywać w miejscach
niedostępnych dla dzieci.

• Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
•  Jeśli z akumulatora wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić

przegrodę na baterie suchą szmatką.
• Należy chronić akumulatory przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
• Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać akumulatorów do ognia.
• Akumulatorów nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać.
• Należy używać wyłącznie ładowarek wymienionych w instrukcji obsługi.
•  Przed użyciem akumulatory należy odpowiednio naładować. Należy przestrzegać

zaleceń producenta i danych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi dotyczących
prawidłowego ładowania.

• Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator (patrz rozdział 4).
•  Aby zapewnić możliwie długi czas eksploatacji akumulatora, należy go całkowicie

naładować co najmniej 2 razy w roku.

   Ogólna utylizacja
Ze względu na ochronę środowiska po zakończeniu użytkowania urządzenia nie 
wolno wyrzucać z odpadami domowymi.  Utylizację należy zlecić w 
odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować 
zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicz-
nych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań 
należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
Zużyte, całkowicie rozładowane akumulatory należy wyrzucać do specjalnie oznako-
wanych pojemników zbiorczych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów spec-
jalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do 
utylizacji akumulatorów zgodnie z przepisami.

•  Urządzenia nie można używać dłużej niż 15 minut bez przerwy. Po tym czasie
należy zrobić przynajmniej 15-minutową przerwę, aby nie dopuścić do przegrzania
się silniczka.

•  Przy każdym użyciu urządzenia dłonie muszą być suche.
•  Urządzenia nie można używać na wrażliwej lub podrażnionej skórze.
•  Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i akcesoria nie posiadają

widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie używać urządzenia i skontaktować
się z dystrybutorem lub serwisem.

•  Nie należy ciągnąć, skręcać ani zginać przewodu zasilającego.
•  Przewodu zasilającego nie wolno układać ani ciągnąć po ostrych przedmiotach.
•  Zasilacz można wkładać wyłącznie do gniazdka zamontowanego zgodnie z

przepisami.
•  W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy.
•  Urządzenie należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów.
•  Nie wolno używać urządzenia po upadku na podłogę lub gdy zostanie ono w inny

sposób uszkodzone.
•  Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i

wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

UWAGA: Porażenie prądem elektrycznym
Tak jak każde urządzenie elektryczne również to urządzenie należy użytkować w 
sposób ostrożny i rozważny, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Zasady użytkowania urządzenia
•  wyłącznie z dostarczonym zasilaczem podłączonym do sieci o napięciu podanym na

zasilaczu,
•  Nie wolno używać urządzenia lub akcesoriów, jeśli posiadają one widoczne

uszkodzenia.
• Nie wolno używać urządzenia podczas burzy.
W razie uszkodzeń lub niewłaściwego działania urządzenie należy natychmiast 
wyłączyć i odłączyć od zasilania. Przy wyjmowaniu zasilacza z gniazdka nie ciągnąć 
za przewód ani za urządzenie. Nie trzymać ani nie nosić urządzenia, trzymając je za 
kabel sieciowy. Zachować odstęp pomiędzy kablami a gorącymi powierzchniami.
Wtyczka i przewód nie mogą mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami.
W związku z tym:
• Używać wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.
• Dotykać wyłącznie suchymi rękami.
• Nie używać w wannie, pod prysznicem ani przy napełnionej umywalce.
• Nie używać w basenie, jacuzzi ani w saunie.
• Nie używać na zewnątrz budynków.
Nie wolno sięgać po urządzenie, jeśli wpadło ono do wody i jest podłączone do
zasilacza.

UWAGA: Naprawa 
•  Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez

fachowców. Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa może spowodować
poważne zagrożenia dla użytkownika.
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• Jedno naładowanie akumulatora wystarcza na ok. 25 minut pracy bezprzewodowej. Po 
upływie tego czasu można używać urządzenie, zasilając je z sieci. 

 UWAGA 
•  Ze względów higienicznych nasadki powinna używać tylko jedna osoba.
•  Unikać kontaktu włączonego urządzenia z innymi partiami skóry (np. rzęsami, 

włosami na głowie itd.), ubraniami i sznurówkami, aby zapobiec niebezpieczeństwu 
doznania obrażeń, zablokowania lub uszkodzenia urządzenia.

•  Nie używać urządzenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem w przypadku 
podrażnień skóry, żylaków, wysypki, trądziku, (owłosionych) znamion lub ran. To 
samo dotyczy pacjentów z osłabionym układem odpornościowym, chorych na 
cukrzycę, hemofilię i niedobór odporności. 

  Wskazówka
•  Urządzenie można używać na suchej lub wilgotnej skórze. Usuwanie 

zrogowaciałego naskórka na suchej skórze jest bardziej skuteczne.
•  W razie stosowania na sucho skóra musi być sucha i nie może być tłusta.
•  Przed zabiegiem nie wolno używać kremu.
•  Nie należy usuwać zbyt grubej warstwy zrogowaciałego naskórka, ponieważ wtedy 

odrasta on silniej.

5. Obsługa
• Rolka szlifierska musi być prawidłowo zamontowana na urządzeniu.
• Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. na wybrany stopień 

prędkości.
• Podświetlenie LED zapewnia optymalne warunki oświetlenia i ułatwia usuwanie 

zrogowaciałego naskórka.
• Za pomocą pilnika do usuwania zrogowaciałego naskórka znajdującego się na końcu 

uchwytu można usunąć mocno zrogowaciałą skórę na stopach.
• Za pomocą gruboziarnistej rolki szlifierskiej można zetrzeć mocno zrogowaciały naskórek.
• Do usuwania lekko zrogowaciałego naskórka lub wypolerowania skóry należy stosować 

drobnoziarnistą nasadkę szlifierską.
• Urządzenia nie można stosować w jednym miejscu dłużej niż 3–4 sekundy.
• Urządzenia do usuwania zrogowaciałego naskórka nie należy używać na podrażnionej, 

zranionej ani uszkodzonej skórze.
• Urządzenie należy prowadzić po skórze powoli i równomiernie. Urządzenie trzymać pod 

kątem 90° do skóry. Do uzyskania optymalnych efektów może pomóc prowadzenie 
urządzenia w różnych kierunkach.

Wymiana rolki:
Aby wymienić rolkę, należy wykonać następujące 
czynności:
• Trzymać urządzenie do usuwania zrogowaciałego naskór-

ka w dłoni tak, jak na obrazku.
• Przesunąć rolkę drugą ręką w lewą stronę i pociągnąć ją 

do góry.

Na akumulatorach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące ozna-
czenia: 
Pb = bateria zawiera ołów,
Cd = bateria zawiera kadm, 
Hg = bateria zawiera rtęć.

3. Opis urządzenia

1

9

2 3

4

5

67

8
10

1. Urządzenie podstawowe 6. Osłona

2. Rolka drobnoziarnista 7. Podświetlenie LED

3. Rolka gruboziarnista 8. Kontrolka ładowania

4.  Pilnik do usuwania zrogowaciałego nas-
kórka

9.  Włącznik/wyłącznik z  
2 stopniami prędkości

5. Osłona pilnika 10. Wejście micro USB

4. Uruchomienie
• Usuń opakowanie.
• Sprawdź, czy urządzenie, wtyczka i przewód nie są uszkodzone.
• Podłącz urządzenie do gniazdka. Urządzenie musi być przy tym wyłączone.
• Ułóż przewód w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
• Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez ok. 3 godziny. Miganie lampki 

kontrolnej ładowania na zielono oznacza, że trwa proces ładowania akumulatora. Gdy 
lampka zacznie świecić zielonym światłem ciągłym, urządzenie jest w pełni naładowane. 
Następnie można korzystać z urządzenia zasilanego z akumulatora lub po podłączeniu 
przewodu do gniazdka.

• Miganie lampki kontrolnej ładowania na czerwono w trakcie zasilania akumulatorem 
oznacza, że akumulator jest rozładowany. Należy naładować urządzenie, podłączając je 
do zasilacza.
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Wymiana pilnika ręcznego:
Aby wymienić pilnik na końcu uchwytu, należy wykonać 
następujące czynności:
• Trzymać urządzenie do usuwania zrogowaciałego naskór-

ka w dłoni tak, jak na obrazku.
• Zdjąć osłonkę, ciągnąc urządzenie.
• Pociągnąć pilnik do przodu i zdjąć go z urządzenia.

6. Konserwacja i przechowywanie
 OSTRZEŻENIE
• Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
• Urządzenie należy czyścić tylko w podany sposób. Nie wolno dopuścić, aby do 

środka urządzenia lub akcesoriów dostała się woda lub inne płyny. 
• Wyczyść nasadkę za pomocą szczoteczki do czyszczenia. W celu zachowania 

higieny czyszczenia zaleca się zwilżenie jej alkoholem.
• Nasadka zakładana na urządzenie musi być zupełnie sucha.
• Urządzenie można używać dopiero po całkowitym wysuszeniu.
• Nie czyścić urządzenia w zmywarce!
• Nie należy stosować silnych środków czyszczących lub szczotki o twardym włosiu!

Po odłączeniu urządzenia z gniazdka i schłodzeniu wyczyścić je miękką, lekko 
nawilżoną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym. Następnie wytrzeć do sucha 
miękką, niestrzępiącą się ściereczką. 

7. Części zamienne i części ulegające zużyciu
Części zamienne i części ulegające zużyciu dostępne są pod wskazanym adresem serwisu 
(wg listy adresowej serwisów). W zamówieniu należy podać odpowiedni numer katalogowy.

8. Dane techniczne
Zasilanie Wejście: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 5,0 V  1000 mA
Wymiary 16,8 x 7,3 x 5,0 cm

Waga ~ 150 g
Akumulator:
Pojemność
napięcie znamionowe
oznaczenie typu

2000 mAh
3,7 V
Li-Ion
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