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Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli 
używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać tak, jak jest to opisane w 
tej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości. 
Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy 
przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu 
i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu 
zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

SPE 4110BL
SPE 4111RS
SPE 4112VT
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WaŻne InsTRUKCJe DoTYCZĄCe beZPIeCZeŃsTWa
PRosIMY UWaŻnIe PRZeCZYTaĆ I ZaCHoWaĆ 
na PRZYsZŁośĆ.

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci 
w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych 
zdolnościach fizycznych, percepcyjnych 
i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu 
i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany 
nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu 
z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie 
sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. 
Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać 
dzieci poniżej 8 roku życia i o ile nie są pod 
nadzorem. Urządzenie należy przechowywać 
poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. 
Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.

• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do 
zastosowania domowego i służy do usuwania 
zrogowaciałego naskórka ze stóp osób 
dorosłych. Nie stosować go do stóp dziecięcych 
lub do innych celów. W przeciwnym wypadku 
może dojść do jego uszkodzenia.

• Urządzenia nie narażaj na działanie środowiska 
zewnętrznego, ekstremalnych temperatur, 
bezpośredniego promieniowania słonecznego, 
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nadmiernej wilgotności lub nadmiernie 
zapylonego środowiska. 

• Urządzenia nie umieszczaj w pobliżu elementów 
grzewczych, otwartego płomienia oraz innych 
odbiorników lub urządzeń, które są źródłami 
ciepła.

•  Urządzenie stosuj wyłącznie z oryginalną 
nakładką ścierną.

• Przed każdym zastosowaniem upewnij się, czy 
urządzenie nie jest uszkodzone i czy nakładka 
ścierna poprawnie zamocowana jest w głowicy 
pilnika. Jeżeli widoczne są jakiekolwiek objawy 
uszkodzenia, nie korzystaj z niego.

• Z urządzenia korzystaj w odpowiedniej 
odległości od wanny, umywalki albo innych 
naczyń z napuszczoną wodą.

• Z urządzenia nie korzystaj w wannie ani 
biorąc prysznic. Nie czyść go pod kranem, 
nie pryskaj wodą ani innymi płynami ani 
nie zanurzaj go w wodzie ani innej cieczy.

• Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
• Nie stosuj niniejszego urządzenia do 

podrażnionego, zapalonego, skaleczonego 
lub poparzonego naskórka, znamion 
pigmentowych, wyrostków skóry, brodawek lub 
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naskórka z wypryskami lub wysypką itp. Tak samo 
nie wolno niniejszego urządzenia stosować do 
usuwania zdrowego naskórka. W odwrotnym 
przypadku może dojść do naruszenia niektórej 
z warstw naskórka. 

• Diabetycy oraz osoby z wysokim ciśnieniem krwi 
powinni skonsultować korzystanie z niniejszego 
urządzenia ze swoim lekarzem.

• Zawsze po zakończeniu stosowania wyłącz 
urządzenie.

• baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci, 
ponieważ w ich pobliżu mogą oznaczać one 
niebezpieczeństwo. Jeżeli dziecko połknie 
baterię, natychmiast wyszukaj pomocy 
lekarskiej.

• Nie próbuj wykonać zwarcia baterii, łamać ich 
ani nie wrzucaj ich do ognia. baterii nie narażaj 
na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

• by uniknąć powstania niebezpiecznej 
sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj sam 
urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w 
urządzenie narażasz się na ryzyko utraty 
ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do 
wad gwarancji jakości.
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oPIs PIlnIKa eleKTRYCZneGo

a
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1

3

4
5

6

7

1  Głowica

2  Obrotowa nakładka ścierna  
z cząstkami diamentu 
1 700 (±200) obr./min

3  Pokrywa pojemnika do umieszczenia 
baterii

4  Przesuwny przycisk do włączenia 
i wyłączenia (I/0)

5 bezpiecznik ochronny

6 Rękojeść

7 Szczoteczka do czyszczenia
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CZYM JesT ZRoGoWaCIaŁY nasKÓReK
• Zrogowaciały naskórek to zwykłe zjawisko, które pojawia się przede wszystkim na 

stopach. Powstanie zrogowaciałego naskórka może być spowodowane noszeniem 
niepoprawnego obuwia, nadwagą, niepoprawnym sposobem chodzenia, deformacją 
kości albo ekstremalnie suchym naskórkiem. Jeżeli masz problemy z nadmiernym 
powstawaniem zrogowaciałego naskórka, powinieneś wyszukać przyczyny i starać się 
o jej wyeliminowanie. Z prośbą o radę zwróć się do swego lekarza. 

• Profilaktycznie zalecany jest regularny relaks nóg, kąpiele odświeżające oraz 
pielęgnacja skóry odpowiednim kremem. 

Cel ZasTosoWanIa PIlnIKa eleKTRYCZneGo
• Pilnik elektryczny służy do usuwania zrogowaciałego naskórka ze stóp osób dorosłych. 

Jego zastosowanie jest bardzo proste, szybkie i efektywne. Delikatnymi okrągłymi 
ruchami pilnika skutecznie i bezpiecznie usuniesz niepożądany odumarły naskórek. 
Twoje stopy będą ponownie delikatne i gładkie w dotyku.

ŹRÓDŁo ZasIlanIa
• Do zasilania pilnika elektrycznego zastosuj 3 szt baterii typu LR03/AAA (3× 1,5 V).

Wkładanie, wyjmowanie i wymiana baterii
• Przesuń pokrywę pojemnika do umieszczenia baterii A3. Pojemnik do baterii wyposażony 

jest w pasek tekstylny, który ułatwia wyjmowanie baterii. Przed umieszczeniem baterii 
napręż ten pasek poprzez pojemnik do baterii i jego koniec przytrzymaj palcem. Do 
pojemnika do baterii włóż kolejno baterie i zadbaj o ich poprawną biegunowość, która 
podana jest w środku pojemnika do baterii. Zamknij pokrywę A3. Zamknięcie pokrywy 
A3 sygnalizowane jest charakterystycznym zatrzaśnięciem.

Uwaga:
Nie kombinuj nowych i zużytych baterii albo różnego typu baterii, np. alkalicznych 
i akumulatorów.

• Jeżeli baterie są wyładowane zastąp je nowymi. Przed wyjmowaniem baterii pociągnij 
za pasek tekstylny, który umieszczony jest w środku pojemnika do baterii. W ten 
sposób dojdzie do zluzowania baterii i ich łatwiejszego wyjmowania. 

•  Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas korzystał z urządzenia, zalecamy wyjąć z niego 
baterie.

WKŁaDanIe I WYJMoWanIe naKŁaDKI śCIeRneJ
• Nakładkę ścierną A2 załóż na głowicy A1 tak, by sprężysty biały wałek, który 

umieszczony jest na jednym końcu nakładki ściernej A2, wpadł do uchwytu wałka. 
Uchwyt wałka jest umieszczony w dolnej części głowicy A1. Nakładkę ścierną A2 
wciśnij w kierunku głowicy A1 tak, by drugi koniec nakładki ściernej A2 wpadł do 
metalowego zacisku w górnej części głowicy A1. Zamocowanie nakładki ściernej A2 
w głowicy sygnalizowane jest charakterystycznym zatrzaśnięciem. 
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• Do wyjęcia wciśnij nakładkę ścierną A2 w dół w kierunku rękojeści A6 i pociągnięciem 
w kierunku precz z głowicy A1 wyjmij ją.

C

2

1
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obsŁUGa PIlnIKa eleKTRYCZneGo

• Przed każdym zastosowaniem upewnij się, że pilnik nie jest uszkodzony i że nakładka 
ścierna A2 została poprawnie założona na głowicy A1. 

• Zdejmij wszelkie ubranie ze stóp. Połóż ręcznik lub podkładkę pod stopami, na którą 
spadać będzie usunięty naskórek.

• Naskórek, który chcesz usunąć przy pomocy pilnika, musi być suchy. Do uruchomienia 
pilnika wciśnij bezpiecznik ochronny  A5 i jednocześnie przesuń przycisk A4 w 
kierunku do góry do pozycji włączone. Nakładka ścierna A2 zacznie wirować. Przyłóż 
ją do zrogowaciałego naskórka. Podczas stosowania dbaj o to, by nakładka A2 nie 
dotknęła odzieży. 

•  Delikatnym ruchem obrotowym, powoli i ostrożnie usuwaj zrogowaciały naskórek. Na 
naciskaj zbyt na skórę. Pielęgnacja jednego miejsca nie powinna trwać dłużej niż dwie 
lub trzy sekundy. Zbyt długi czas albo nacisk na naskórek może spowodować jego 
skaleczenie. W identyczny sposób kontynuuj we wszystkich miejscach, z których chcesz 
usunąć zrogowaciały naskórek. 

• Do wyłączenia pilnika wciśnij bezpiecznik ochronny A5 jednocześnie przesuń przycisk 
A4 w kierunku w dół do pozycji wyłączone.

PIelĘGnaCJa PoWIeRZCHnI sTÓP Po ZasTosoWanIU PIlnIKa

• Po usunięciu zrogowaciałego naskórka aplikuj na stopy mleczko pielęgnacyjne, olej 
lub inny odpowiedni krem. Na pielęgnowane miejsca nie aplikuj antyperspirantu ani 
innych środków, które mogą spowodować podrażnienie naskórka.

KonseRWaCJa I CZYsZCZenIe

• Zanim rozpoczniesz czyszczenie pilnika, upewnij się, że jest wyłączony. 
• Po każdym zastosowaniu wyczyść nakładkę ścierną A2 załączoną szczoteczką A7. 
• Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej A1 i rękojeści A6 możesz zastosować lekko 

zwilżonej szmatki. Wszystko następnie wytrzyj do sucha.
• Niniejszy pilnik nie nadaje się do czyszczenia pod kranem. Na wyrób nie pryskaj wodą 

ani innymi płynami ani nie zanurzaj go w wodzie ani innej cieczy.
• Do czyszczenia nigdy nie stosuj abrazyjnych środków czyszczących, rozcieńczalników 

itd.

Wymiana nakładki ściernej
• Jeżeli widoczne są stopy zużycia nakładki, zastąp ją nową.
• Zapasową nakładkę ścierną A2 kupić można w zwykłych sklepach oraz sklepach 

internetowych.



PL-10

P
L Elektryczny pilnik do stóp

SPE 4110BL / SPE 4111RS / SPE 4112VT

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.  Revision 02/2016

WsKaZÓWKI I InfoRMaCJe DoTYCZĄCe PosTĘPoWanIa Ze 
ZUŻYTYM oPaKoWanIeM
Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do 
wyrzucania odpadu.

lIKWIDaCJa ZUŻYTYCH baTeRII 
baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. 
Z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem 
domowym. baterie oddaj w odpowiednim miejscu zbiorczym, które zapewni 
ich ekologiczną utylizację. Kontakt do najbliższego miejsca zbiorczego 
możesz uzyskać w urzędzie gminnym albo u swojego sprzedawcy. 

lIKWIDaCJa ZUŻYTYCH URZĄDZeŃ eleKTRYCZnYCH I eleKTRonICZnYCH
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, 
iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać 
do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy 
lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu 
odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo 
innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy 
w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawną likwidacją 
niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać 
prewencję potencjalnych negatywnych wypływów na środowisko naturalne 
i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji 
odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub 
miejscach zbioru odpadów. W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego 
produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dla podmiotów w krajach Unii europejskiej.
Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, 
pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.
likwidacja w krajach poza Unię europejską.
Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować 
niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej 
likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, 
którymi jest on objęty.

Dane TeCHnICZne

Zasilanie  .............................................................................4,5 V (3× bateria typu LR03/AAA)
Obrotowa nakładka ścierna ..................................................................1 700 (±200) obr./min
Hałas .............................................................................................................................76 db(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 76 db(A), co oznacza poziom 
mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.




