
 

 

 

CZ                                                                      NÁVOD K POUŽITÍ 

PHE 3092 – strojek na odstraňování zrohovatělé kůže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji spolu se 
záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně jeho vnitřního balení. 

 Používejte přístroj pouze k určenému účelu. 

 Přístroj není určen pro komerční využití. 

 Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí 
(neponořujte do kapaliny).  

 Je-li přístroj v provozu, neponechávejte jej bez dozoru. 

 Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.  

 V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na autorizovaného odborníka. 

 Tento přístroj je určen pro masáž pokožky dospělých.  

 Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí nebo jiných citlivých částí těla. 

 Tento spotřebič mohou používat dě  ve věku   let a starší a osoby se sníženými  yzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenos  a znalos , pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.  ě  si se 
spotřebičem nesmějí hrát.  ištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět dě , pokud nejsou starší 
  let a pod dozorem.  držovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dě  mladších 8 let. 

 



 

 

 1. Ochranný kryt  

 2. Brusný váleček  

 3. Tlačítko  

 4.  volňovací tlačítko  

 5. ON/OFF 

 6. Přehrádka na baterie 

 7.  závěr přehrádky na baterie 

  . Kartáček 

 

 

 

 

 

Vložení baterií:  

1) Otevřete přehrádku na baterie a řiďte se obrázky. (A – E) 

2) Vložte 2 baterie typu AA/R6.  ávejte pozor na správnou polaritu.  

3) Zavřete přehrádku na baterie.  

Tipy pro použití 
Jak se tento způsob odstranění ztvrdlé  unguje? 
Speciální povrch jemně odstraní přebytečnou kůži. Rotující válec pracuje rychle na postižených oblastech. 
Vzhledem k tomu, že válec zpomalí, když se zvýší tlak na postižené místo, jste chráněni proti zranění. Nemusíte 
proto mít zkušenosti v oblasti péče o nohy. 
POZNÁMKA:  
• Vždy použít váleček opatrně. 
• Můžete ošetřovat jednotlivé oblasti, znovu a znovu. 
• Aplikujte váleček do postižených oblastí z různých směrů.  
Kdy bych neměl používat spotřebič? 
• Nikdy nepoužívejte přístroj na popraskané kůži nebo na otevřených ránách! 
• Nepoužívejte na mateřská znaménka. 
• Pokud trpíte nemocí jako je cukrovka, hemo ilie nebo imunode iciencí. Poraďte se s lékařem, zda můžete tento 
přístroj používat. 
 
Musím provést předběžnou léčbu mozolů? 
Ne, mozol se nejlépe odstraňuje za sucha. 
Voda nebo krém negativně působí na léčbu. Pokud je to nutné, umyjte nohy a utřete do sucha. 
• Je-li mozol velký, bude nutné aplikaci opakovat. 
• Chcete-li ochránit pokožku před popraskáním, použijte po léčbě krém. 
• Po 7 - 10 dnech byste měli dosáhnout dobrých výsledků. 
 
 
 



Změna válečků 
Z hygienických důvodů jsou válečky barevně odlišeny pro různé uživatele. 
1. Pokud chcete vyčistit nebo změnit válec, stiskněte tlačítko (3) dolů. 
2. Válec můžete nyní snadno odstranit. 
3. Nový nebo vyčištěný válec zaklapnete na místo jemným stiskem. 
ON/ OFF vypínač 
1. Před použitím zkontrolujte, zda je válec správně namontován. 
2. Stiskněte zámek a posuňte přepínač do polohy I nebo 0. 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Model: ..........................................………………………....…......................................... PHE 3092 
Bateriový provoz :.....................……………………………………………...  2x 1,5 V Type “AA” / “R6” 
 istá hmotnost :.............................................…......................…………………............... 105g  
IPX: ……………………………………………………………………………………….. IPX4 
 
Tento přístroj splňuje všechny aktuální směrnice CE a je vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.  
• Nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad!  
• Jako uživatel jste povinen podle zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.  
• Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje. 
 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PE LIVOSTÍ A NEJMO ERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METO AMI. JSME PŘESVĚ  ENI, ŽE 
VÁM B  E BEZCHYBNĚ SLO ŽIT, POK   B  ETE  O RŽOVAT POKYNY V NÁVO  . V PŘÍPA Ě JAKÉKOLIV ZÁVA Y SE 
LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHO NÍKA.  BEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRO ÁVAJÍCÍ ŘÁ NĚ VYPLNIL ZÁR  NÍ LIST. POKUD 
VŠAK B  O  NA PŘÍSTROJI SHLE ÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVO  , ZÁR  NÍ 
NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO. 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 

polystyren – tříděný sběr (PS) 

PE sáček – tříděný sběr (PE) 

Výrobek: 

plastové části – tříděný sběr (PP) 

kovové časti – železný šrot (FE) 
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