
Elektronický nástroj na pedikúru

Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR: Z hygienických důvodů by měl přístroj používat pouze jedna osoba. Nepoužívejte na porušenou, podrážděnou nebo poraněnou pokožku. Nepoužívejte bradavice, mateřská znaménka a jiné kožní výrůstky. Pokud 
dojde k podráždění nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte používat. Diabetici a osoby s vysokým krevním tlakem mohou tento přístroj používat pouze po konzultaci s jejich praktickým lékařem.

OBSAH

NABÍJENÍ

POUŽITÍ

VÝMĚNA HLAVICE

PÉČE A ÚDRŽBA

Výběr správné rychlosti

POPIS

CZ

Při používání elektrického výrobku je nutné vždy dodržovat základní opatření. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny. NEBEZPEČÍ - Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem: V případě, že jednotka během 
nabíjení spadla do vody, nesahejte na ni a okamžitě odpojte ze zásuvky. Napájecí kabel ani příslušenství k němu připojené nejsou určeny k ponoření nebo použití ve sprše. Po nabití vždy odpojte produkt ze zásuvky/adaptéru. 
Neumisťujte a neskladujte produkt tam, kde by hrozil jeho pád do vany nebo umyvadla. Nevkládejte produkt do vody ani jiné kapaliny. Před čištěním vždy odpojte z elektrické zásuvky. Baterie použitá v tomto produktu může 
při nesprávném zacházení představovat nebezpečí požáru nebo chemického popálení. Nerozebírejte produkt, nezahřívejte nad 90 °C ani nespalujte. VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem 
nebo zranění osob: Během napájení by produkt nikdy neměl být ponechán bez dozoru. Výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze v případě, že jim byly poskytnuty přesné pokyny k bezpečnému použití. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Produkt by neměly 
čistit děti bez dozoru. Používejte tento výrobek pouze pro použití v domácnosti, jak je popsáno v tomto návodu. Udržujte v suchu. Nabíjejte pouze pomocí nabíjecího kabelu dodaného s tímto produktem. Výrobek smí být 
napájen pouze velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči. Nikdy nenabíjejte tento výrobek, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku. Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně, je poškozen nebo napájen pouze velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči. Nikdy nenabíjejte tento výrobek, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku. Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně, je poškozen nebo 
došlo k jeho pádu do vody. Nepoužívejte tento výrobek s poškozenými nebo rozbitými hlavicemi, protože by mohlo dojít ke zranění. Udržujte produkt, nabíjecí kabel i napájecí adaptér USB mimo dosah horkých povrchů. Vždy 
nejprve připojte nabíjecí kabel k produktu, poté ke kompatibilnímu napájecímu adaptéru a poté k zásuvce. Pro odpojení vytáhněte adaptér ze zásuvky a poté vyjměte nabíjecí kabel z jednotky. Spotřebič není určen k použití 
v okolí vody. Tento spotřebič obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Obsahuje lithium-iontovou baterii. Likvidujte v souladu s místními směrnicemi. Při vyjímání baterie musí být baterie odpojena od napájecí sítě. 
Nepoužívejte venku nebo na místě, kde se používá aerosol (sprej) nebo kde je podáván kyslík.

Vyberte si hrubou, nebo jemnou hlavici. Jednotka je dodávána s připojenou hrubou hlavicí. Před použitím se ujistěte, že je válečková hlavice pevně umístěna v jednotce. 
Posunutím přepínače na rukojeti směrem nahoru se jednotka se spustí na nízkou rychlost.

Jednotka má dvě úrovně rychlosti: Nízká rychlost/Vysoká rychlost. Vždy začínejte na NÍZKÉ rychlosti a jemně přidržte váleček na pokožce. V případě potřeby následně můžete přejít 
na VYSOKOU rychlost. Rychlost závisí na individuálních potřebách a typu pokožky.
POZNÁMKA: Netlačte hlavu válce silou na pokožku, jelikož by to mělo negativní vliv na rychlost a výsledek. Používejte pouze lehký, mírný tlak a nechte válečkovou hlavu pracovat.

Mírnými pohyby posunujte hlavici na pokožce tam a zpět v intervalech 2-3 sekund 
(Obrázek 4). POZNÁMKA: Použití Finishing Tocuh FlawlessTM Pedi by nemělo 
způsobovat bolest či nepohodlí. Pokud pocítíte bolest nebo se necítíte komfortně, 
okamžitě přestaňte jednotku používat. Zastavte se a zkontrolujte, zda jste dosáhli 
požadovaných výsledků. Pokud ne, přejděte znovu přes oblast nebo zvyšte rychlost 
či použijte hrubou hlavici. Chcete-li jednotku vypnout, posuňte vypínač dolů do 
polohy OFF (Obrázek 5). Po dokončení setřete oblast chodidel vlhkým ručníkem, 
abyste odstranili veškerou odumřelou kůži. Nezapomeňte rychle vysušit.abyste odstranili veškerou odumřelou kůži. Nezapomeňte rychle vysušit.

K umytí je určena pouze vyjímatelná hlavice. Nikdy neoplachujte celý strojek pod vodou. Nikdy 
nečistěte kapalinami, jako je alkohol, aceton nebo odlakovač na nehty. Nikdy neponořujte hlavici 
celou do vody. Jsou určené pouze k opatrnému opláchnutí pod tekoucí vodou. Při oplachování se 
ujistěte, že pohyblivý bílý kulatý konec (B) směřuje dolů a směrem od tekoucí vody. Po vyčištění 
nechte zcela vyschnout na vzduchu a uložte na suché a bezpečné místo.

Manufactured by: 
Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Made in China. 
Model #: FTF-FEET
DC Input 5V, 300 mA
IP5X

Distributor pro ČR:
MARK DISTRI s.r.o.,
Pod Belárií 784/2, 143 00 Praha 4
www.markdistri.cz
Tel.: +420 244 401 993

Finishing Touch FlawlessTM Pedi je kompatibilní pouze s náhradními válečkovými hlavicemi Finishing Touch FlawlessTM Replacement Roller Head.
Jednotka je dodávána s již připojenou hrubou hlavicí. Před vyjmutím nebo výměnou válečkové hlavy se ujistěte, že je jednotka vypnutá. Chcete-li válečkovou hlavu uvolnit, zatlačte 
na tlačítko umístěné v horní části iniciační hlavy (obrázek 6). Zatímco držíte stisknuté tlačítko na horní části hlavy jednotky, druhou rukou vyjměte hlavici z jednotky (obrázek 7). 
Každá hlavice má dva konce (obrázek 8).
 Bod (konec) A: Pevný šedý konec
 Bod (konec) B: Pohyblivý bílý konec (lze jej zatlačit dovnitř) 
POZNÁMKA: Hlavy válečků lze nasadit pouze jedním způsobem. Pokud hlavice nehce zapadnout do jednotky, otočte ji a zkuste to znovu. Chcete-li připojit požadovanou hlavici, POZNÁMKA: Hlavy válečků lze nasadit pouze jedním způsobem. Pokud hlavice nehce zapadnout do jednotky, otočte ji a zkuste to znovu. Chcete-li připojit požadovanou hlavici, 
vložte šedý konec (A) do spodního otvoru jednotky (obrázek 9), zatlačte na bílý konec (B) na horní straně jednotky (obrázek 9). Následně zasuňte hlavici a nechte zacvaknout na 
své místo (obrázek 10). Před zapnutím se ujistěte, že je hlavice pevně nasazená. 

Hrubá hlavice: Slouží k odstranění hrubé a odumřelé kůže. 
Jemná hlavice: Zanechá pokožku chodidel jemnou na dotek.  

POZNÁMKA: Pokud je válečková hlavice proříznutá, opotřebovaná nebo zlomená, může způsobit zranění a měla by být vyměněna. Válcové hlavy vydrží na několik použití v 
závislosti na frekvenci používání a velikosti plochy. Vyměňujte hlavice dle potřeby.

1. Finishing Touch FlawlessTM Pedi
2. Ochranný kryt
3. Hrubá hlavice 
4. Jemná hlavice
5. Nabíjecí kabel

Před prvním použitím plně nabijte jednotku (přibližně 3 hodiny). 
1. Ujistěte se, že je jednotka vypnutá. 
2. Najděte USB konec nabíjecího kabelu a vložte jej do libovolného napájecího adaptéru kompatibilního s USB. 
3. Druhý konec nabíjecího kabelu zasuňte do nabíjecího portu na vaší jednotce. Najdete ho na spodní straně rukojeti
 (Obrázek 1).
4. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky a nechte nabíjet. Při nabíjení se kontrolka LED rozsvítí ČERVENĚ (Obrázek 2).
 Jakmile je jednotka je zcela nabitá, červená kontrolka zhasne.  Jakmile je jednotka je zcela nabitá, červená kontrolka zhasne. 
5. Odpojte nabíjecí kabel od napájecího adaptéru a jednotky.
POZNÁMKA: Jednotka nebude fungovat během nabíjení.

1. Jednotka Finishing Touch FlawlessTM Pedi 
2. Hlava jednotky
3. Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT, přepnutí vysoký/nízky výkon
4. Rukojeť
5. Vyjímatelná hlavice

A. Pevný šedý konec, čtvercový tvar.
B. Pohyblivý bílý konec kulatého tvaru. Zatlačuje se dovnitřB. Pohyblivý bílý konec kulatého tvaru. Zatlačuje se dovnitř


