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Manualul	  utilizatorului	  

Înainte	  de	  prima	  utilizare,	  citiţi	  cu	  atenţie	  toate	  instrucţiunile	  incluse	  în	  acest	  manual,	  chiar	  dacă	  
sunteţi	  deja	  familiarizat	  cu	  utilizarea	  unor	  produse	  similare.	  Utilizaţi	  produsul	  numai	  în	  conformitate	  
cu	  instrucţiunile	  descrise	  în	  manualul	  de	  utilizare.	  Păstraţi	  manualul	  de	  utilizare	  într-‐o	  locaţie	  sigură,	  
unde	  poate	  fi	  regăsit	  cu	  uşurinţă,	  pentru	  consultări	  ulterioare.	  	  
	  
Păstraţi	  ambalajul	  original,	  inclusiv	  materialul	  de	  ambalaj	  intern,	  certificatul	  de	  garanţie	  şi	  bonul	  de	  
achiziţie,	  cel	  puţin	  pe	  durata	  garanţiei.	  Dacă	  trebuie	  să	  transportați	  acest	  produs,	  ambalaţi-‐l	  în	  cutia	  sa	  
originală	  de	  carton,	  pentru	  a	  asigura	  maximum	  de	  protecţie	  pe	  durata	  livrării	  sau	  a	  transportului	  .	  
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INSTRUCȚIUNI	  IMPORTANTE	  PRIVIND	  SIGURANŢA	  	  

CITIȚI	  CU	  ATENȚIE	  ȘI	  PĂSTRAȚI	  PENTRU	  REFERINȚE	  ULTERIOARE	  

• Acest	  produs	  poate	  să	  fie	  utilizat	  de	  către	  copii	  mai	  de	  8	  ani	  sau	  
mai	  mari	  sau	  de	  către	  persoane	  cu	  dezabilităţi	  fizice	  sau	  
mentale	  sau	  de	  persoane	  fără	  experienţă,	  decât	  dacă	  sunt	  
instruite	  sau	  pregătite	  în	  utilizarea	  sigură	  a	  produsului	  și	  înțeleg	  
riscurile,	  sau	  dacă	  ele	  au	  fost	  supravegheate	  cu	  atenţie	  de	  o	  
persoană	  calificată,	  care	  va	  fi	  responsabilă	  de	  siguranţa	  
acestora.	  Activitățile	  de	  curățare	  și	  întreținere	  care	  se	  pt	  
efectua	  de	  către	  utilizator	  nu	  trebuie	  efectuate	  de	  către	  copii	  
decât	  dacă	  au	  mai	  mult	  de	  8	  ani	  și	  sunt	  supravegheață.	  Țineți	  
acest	  aparat	  departe	  de	  accesul	  copiilor	  mai	  mici	  de	  8	  ani.	  Nu	  
permiteți	  copiilor	  să	  se	  joace	  cu	  aparatul.	  

• Acest	  aparat	  este	  destinat	  uzului	  casnic	  și	  este	  destinat	  
îndepărtării	  pielii	  uscate	  	  de	  pe	  picioarele	  adulților.	  Nu	  utilizați	  
pe	  picioarele	  copiilor	  sau	  pentru	  alte	  scopuri	  decât	  cel	  pentru	  
care	  acest	  aparat	  a	  fost	  conceput.	  

• Nu	  expuneți	  aparatul	  la	  mediul	  exterior,	  temperaturi	  extreme,	  
lumina	  directă	  a	  soarelui,	  umiditate	  excesivă	  sau	  medii	  cu	  praf	  
excesiv.	  

• Nu	  puneţi	  produsul	  în	  apropierea	  radiatoarelor,	  a	  focului	  
deschis	  sau	  a	  altor	  surse	  de	  căldură.	  

• Utilizați	  aparatul	  numai	  împreună	  cu	  rola	  sa	  abrazivă	  originală.	  
• Înainte	  de	  fiecare	  utilizare,	  asigurați-‐vă	  că	  dispozitivul	  nu	  este	  

deteriorat	  	  și	  că	  rola	  abrazivă	  este	  securizată	  în	  mod	  corect	  în	  
capul	  aparatului.	  În	  cazul	  în	  care	  aparatul	  are	  vreun	  semn	  de	  
uzură,	  nu	  îl	  folosiți.	  

• Utilizați	  aparatul	  la	  o	  distanță	  suficientă	  de	  cadă,	  chiuvetă,	  
bazine	  de	  apă	  sau	  alte	  recipiente	  umplute	  cu	  apă.	  

• Nu	  utilizați	  produsul	  în	  baie	  sau	  în	  duș.	  Nu	  îl	  curățați	  sub	  jetul	  
apei	  de	  la	  robinet	  și	  în	  niciun	  alt	  lichid,	  nu	  îl	  stropiți	  cu	  apă	  sau	  
alt	  lichid,	  nu	  îl	  scufundați	  în	  apă	  și	  în	  niciun	  alt	  lichid.	  

• Nu	  lăsați	  aparatul	  în	  funcțiune	  nesupravegheat.	  
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• Nu	  utilizați	  acest	  dispozitiv	  pe	  piele	  iritată,	  roșie,	  cu	  arsuri	  sau	  
răni,	  alunițe	  pigmentate,	  excrescențe	  ale	  pielii,	  piele	  afectată	  
de	  urticarie,	  eczeme,	  etc.	  	  Deasemenea,	  nu	  trebuie	  utilizat	  
produsul	  pentru	  a	  îndepărta	  pielea	  sănătoasă.	  În	  caz	  contrar,	  
straturile	  pielii	  se	  pot	  deteriora.	  

• Persoanele	  diabetice	  sau	  persoanele	  cu	  tensiune	  ridicată	  
trebuie	  mai	  întâi	  să	  consulte	  medicul	  curant	  referitor	  la	  
utilizarea	  acestui	  produs.	  

• Întotdeauna	  opriți	  de	  la	  comutatorul	  glisant	  aparatul	  atunci	  
când	  nu	  îl	  utilizați.	  

• Țineți	  bateriile	  departe	  de	  accesul	  copiilor,	  deoarece	  pot	  
prezenta	  un	  pericol.	  Dacă	  un	  copil	  înghite	  o	  baterie,	  adresați-‐vă	  
de	  urgență	  medicului.	  

• Nu	  încercați	  să	  scurtcircuitați	  sau	  spargeți	  o	  baterie	  sau	  să	  o	  
aruncați	  în	  foc.	  Nu	  expuneți	  bateria	  la	  lumina	  directă	  a	  
soarelui,	  foc,	  etc.	  

• Pentru	  a	  evita	  apariția	  situațiilor	  periculoase,	  nu	  reparați	  
dumneavoastră	  dispozitivul	  și	  nu	  îl	  modificați	  în	  niciun	  fel.	  
Pentru	  orice	  reparație,	  contactați	  un	  centru	  de	  service	  
autorizat.	  Modificarea	  produsului	  poate	  invalida	  garanţia	  și	  
astfel	  vă	  pierdeți	  drepturile	  legale	  care	  rezultă	  din	  funcționarea	  
nesatisfăcătoare.	  	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

DESCRIEREA	  APARATULUI	  PENTRU	  ÎNDEPĂRTAREA	  CALUSULUI	  
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1.	  Cap	  
2.	  Rolă	  abrazivă	  rotativă	  cu	  particule	  din	  diamant	  1700	  (+/-‐	  200)	  rpm	  
3.	  Capacul	  compartimentului	  bateriei	  
4.	  Buton	  glisant	  On/Off	  (I/O)	  -‐	  pornit/oprit	  
5.	  Încuietoare	  de	  siguranță	  
6.	  Mâner	  
7.	  Perie	  de	  curățare	  
	  

CE	  ESTE	  PIELEA	  TARE?	  

• Pielea	  tare	  este	  un	  fenomen	  absolut	  normal,	  care	  apare	  în	  deosebi	  pe	  picioare.	  
Originea	  pielii	  tari	  poate	  să	  se	  afle	  în	  purtarea	  de	  încălțăminte	  inadecvată,	  în	  
obezitate,	  o	  manieră	  incorectă	  de	  a	  călca,	  deformări	  ale	  oaselor	  sau	  piele	  excesiv	  de	  
uscată.	  Dacă	  suferiți	  de	  o	  piele	  tare	  care	  se	  formează	  în	  mod	  excesiv,	  trebuie	  să	  
căutați	  cauza	  și	  să	  încercați	  să	  o	  eliminați.	  Puteți	  să	  vă	  adresați	  medicului	  pentru	  un	  
sfat.	  

• Ca	  măsură	  preventivă,	  odihniți-‐vă	  în	  mod	  regulat	  picioarele,	  bucurați-‐vă	  de	  o	  baie	  și	  
tratați-‐vă	  pielea	  cu	  o	  cremă	  adecvată.	  

SCOPURILE	  UTILIZĂRII	  APARATULUI	  ELECTRIC	  PENTRU	  ÎNDEPĂRTAREA	  CALUSULUI	  

Acest	  aparat	  electric	  pentru	  îndepărtarea	  calusului	  este	  utilizat	  pentru	  îndepărtarea	  pielii	  
dure	  de	  pe	  picioarele	  adulților.	  Utilizarea	  sa	  este	  foarte	  simplă,	  rapidă	  și	  eficientă.	  Prin	  
manevrarea	  aparatului	  într-‐o	  manieră	  gentilă,	  cu	  mișcări	  circulare,	  acesta	  îndepărtează	  în	  
mod	  eficient	  și	  sigur	  pielea	  moartă	  nedorită.	  Picioarele	  dumneavoastră	  vor	  fi	  din	  nou	  moi	  și	  
fine	  la	  atingere.	  
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ALIMENTAREA	  

*	  Sunt	  utilizate	  trei	  baterii	  de	  tipul	  LR03/AAA	  (	  3	  x	  1.5V)	  pentru	  a	  alimenta	  acest	  dispozitiv.	  

Introducerea,	  scoaterea	  și	  înlocuirea	  bateriilor	  

Glisați	  capacul	  compartimentului	  bateriei	  A3	  și	  introduceți	  bateriile.	  Compartimentul	  
bateriei	  are	  o	  bandă	  textilă	  pentru	  o	  mai	  ușoară	  scoatere	  a	  bateriilor.	  Înainte	  de	  
introducerea	  bateriilor,	  întindeți	  această	  bandă	  peste	  compartimentul	  bateriei	  și	  țineți	  
capătul	  său	  liber	  cu	  degetele.	  Plasați	  bateriile	  în	  compartiment	  una	  câte	  una	  și	  observați	  
polaritatea	  corectă	  indicată	  înăuntrul	  compartimentului.	  Închideți	  capacul	  A3.	  Închiderea	  
corectă	  a	  capacului	  A3	  este	  indicată	  printr-‐un	  clic	  sonor.	  
	  
Notă:	  Nu	  combinați	  baterii	  noi	  cu	  baterii	  uzate	  sau	  diferite	  tipuri	  de	  baterii,	  de	  exemplu	  
baterii	  alcaline	  cu	  baterii	  reîncărcabile.	  
	  
În	  cazul	  în	  care	  bateriile	  devin	  uzate,	  înlocuiți-‐le	  cu	  unele	  noi.	  Înainte	  de	  a	  înlocui	  bateriile,	  
trageți	  de	  banda	  textilă	  localizată	  înăuntrul	  compartimentului.	  Acest	  lucru	  eliberează	  
bateriile	  și	  face	  mai	  facilă	  scoaterea	  lor	  din	  compartiment.	  
Dacă	  nu	  intenționați	  să	  utilizați	  dispozitivul	  pentru	  o	  perioadă	  mai	  mare	  de	  timp,	  vă	  
recomandăm	  să	  îndepărtați	  bateriile.	  
	  

INTRODUCEREA	  ȘI	  SCOATEREA	  ROLEI	  ABRAZIVE	  

Introduceți	  rola	  abrazivă	  A2	  în	  capul	  A1	  astfel	  încât	  axul	  alb	  flexibil	  localizat	  la	  un	  capăt	  al	  rolei	  abrazive	  A	  2	  
să	  se	  potrivească	  în	  axul	  principal.	  Axul	  principal	  este	  localizat	  în	  partea	  de	  jos	  a	  capului	  A1.	  Apăsați	  rola	  
abrazivă	  A2	  către	  capul	  A1	  astfel	  încât	  celălalt	  capăt	  al	  rolei	  abrazive	  A2	  să	  se	  potrivească	  în	  clema	  de	  metal	  
din	  partea	  de	  sus	  a	  capului	  A1.	  Atunci	  când	  rola	  abrazivă	  A2	  este	  securizată	  în	  mod	  corect,	  veți	  auzi	  un	  clic	  
sonor.	  

	  

*	  Pentru	  a	  scoate,	  apăsați	  rola	  abrazivă	  A2	  în	  jos,	  către	  mânerul	  A6	  și	  scoateți	  trăgând	  din	  
capul	  A1.	  
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UTILIZAREA	  APARATULUI	  ELECTRIC	  PENTRU	  ÎNDEPĂRTAREA	  CALUSULUI	  

• Înaintea	  fiecărei	  utilizări,	  asigurați-‐vă	  ca	  aparatul	  electric	  pentru	  îndepărtarea	  
calusului	  nu	  este	  deteriorat	  și	  că	  rola	  abrazivă	  A2	  este	  corespunzător	  securizat	  în	  
capul	  A1.	  

• Îndepărtați	  ciorapii	  și	  șosetele	  de	  pe	  picioare.	  Puneți	  un	  covoraș	  sau	  un	  prosop	  sub	  
picioare	  pentru	  a	  capta	  pielea	  îndepărtată.	  

• Pielea	  pe	  care	  doriți	  să	  o	  îndepărtați	  cu	  ajutorul	  aparatului	  de	  îndepărtare	  a	  calusului	  
trebuie	  să	  fie	  uscată.	  Pentru	  a	  porni	  aparatul	  electric	  de	  îndepărtare	  a	  calusului,	  
apăsați	  butonul	  de	  siguranță	  A5	  și	  în	  mod	  simultan	  glisați	  butonul	  A4	  în	  sus,	  pe	  
poziția	  ON	  (pornit).	  Rola	  abrazivă	  A2	  începe	  să	  se	  rotească.	  Așezați-‐o	  pe	  pielea	  
uscată.	  Atunci	  când	  o	  folosiți,	  asigurați-‐vă	  că	  rola	  abrazivă	  A2	  nu	  intră	  în	  contact	  cu	  
îmbrăcămintea.	  

• Prin	  mișcări	  gentile	  și	  circulare,	  încep	  și	  cu	  grijă	  îndepărtați	  pielea	  tare.	  Nu	  apăsați	  
prea	  tare	  pe	  piele.	  Tratamentul	  pe	  o	  anumită	  porțiune	  de	  piele	  nu	  trebuie	  să	  dureze	  
mai	  mult	  de	  două-‐trei	  secunde.	  Puteți	  deteriora	  pielea	  dacă	  insistați	  prea	  mult	  într-‐
un	  singur	  loc	  sau	  dacă	  apăsați	  prea	  tare	  pe	  piele.	  Tratați	  toate	  zonele	  de	  pe	  care	  
doriți	  să	  îndepărtați	  pielea	  tare	  în	  aceeași	  manieră.	  

• Pentru	  a	  opri	  aparatul	  electric	  de	  îndepărtare	  a	  calusului,	  apăsați	  siguranța	  A5	  și	  în	  
mod	  simultan	  glisați	  butonul	  A4	  în	  jos,	  în	  poziție	  OFF	  (Oprit).	  

	  

ÎNGRIJIREA	  PIELII	  PICIORULUI	  DUPĂ	  UTILIZAREA	  APARATULUI	  PENTRU	  ÎNDEPĂRTAREA	  
CALUSULUI	  

• După	  îndepărtarea	  pielii	  dure,	  aplicați	  loțiune	  de	  corp,	  ulei	  de	  corp	  sau	  o	  cremă	  
adecvată.	  Nu	  aplicați	  antiperspirant	  sau	  alte	  preparate	  pentru	  a	  trata	  zonele,	  acest	  
lucru	  ar	  putea	  cauza	  iritația	  pielii.	  
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CURĂŢARE	  ŞI	  ÎNTREŢINERE	  	  

• Înainte	  de	  curățarea	  aparatului	  electric	  pentru	  îndepărtarea	  calusului,	  asigurați-‐vă	  de	  faptul	  
că	  acesta	  este	  oprit.	  

• După	  fiecare	  utilizare,	  curățați	  rola	  abrazivă	  A2	  folosind	  peria	  furnizată	  A7.	  	  
• Pentru	  a	  curăța	  suprafața	  exterioară	  a	  capului	  A1	  și	  a	  mânerului	  A6,	  puteți	  utiliza	  o	  cârpă	  

ușor	  umezită.	  Apoi	  ștergeți	  cu	  o	  cârpă	  astfel	  încât	  să	  fie	  complet	  uscat	  aparatul.	  
• Acest	  aparat	  electric	  pentru	  îndepărtarea	  calusului	  nu	  este	  conceput	  să	  fie	  spălat	  sub	  jet	  de	  

apă	  de	  la	  robinet.	  Nu	  pulverizați	  aparatul	  cu	  apă	  și	  niciun	  alt	  lichid,	  nu	  îl	  scufundați	  în	  apă	  și	  
în	  niciun	  alt	  lichid.	  

• Nu	  utilizați	  agenți	  de	  curățare	  chimici	  sau	  abrazivi,	  solvenți,	  diluanți,	  etc.	  pentru	  curățare.	  

Înlocuirea	  rolei	  abrazive	  

• Dacă	  apar	  semne	  de	  uzură	  pe	  rola	  abrazivă,	  înlocuiți-‐o	  cu	  una	  nouă.	  
• Puteți	  găsi	  o	  rolă	  abrazivă	  A2	  în	  magazinele	  online	  sau	  cele	  de	  materiale	  de	  constructii.	  

	  

SPECIFICAŢII	  TEHNICE	  	  

Alimentare	  ..............................................................................................4.5V	  	  (3	  baterii	  tip	  LR03/AAA)	  
Rolă	  rotativă	  abrazivă...............................................................................................1700	  (+/-‐	  200)rpm	  
Nivel	  de	  zgomot	  ...........................................................................................................................76dB(A)	  
	  
Ne	  rezervăm	  dreptul	  de	  a	  aduce	  modificări	  textului	  și	  specificațiilor	  tehnice.	  

	  
Nivelul	  declarat	  de	  emisie	  a	  zgomotului	  pentru	  acest	  aparat	  este	  76	  dB(A),	  care	  reprezintă	  nivelul	  A	  al	  
capacităţii	  acustice	  raportată	  la	  capacitatea	  acustică	  de	  referinţă	  de	  1	  pW.	  	  
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RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  AMBALAJELOR	  
Duceți	  ambalajele	  la	  un	  centru	  de	  reciclare	  hârtie.	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  BATERIILOR	  
Bateriile	   conțin	   compuși	   care	   deteriorează	  mediul	   înconjurător	   și	   ca	   atare	  
nu	  fac	  parte	  din	  gunoiul	  casnic.	  Duceți	  bateriile	  la	  cel	  mai	  apropiat	  punct	  de	  
colectare,	  care	  se	  va	  ocupa	  de	  reciclarea	  lor	  ecologică.	  Puteți	  obține	  detaliile	  
unui	   punct	   de	   colectare	   fie	   de	   la	   primăria	   de	   care	   aparțineți	   fie	   de	   la	  
vânzător.	  
	  

RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  APARATELOR	  ELECTRICE	  ŞI	  
ELECTROCASNICE	  
Semnificaţia	   simbolului	   de	   pe	   produs,	   de	   pe	   accesoriile	   sale	   sau	   de	   pe	  
ambalaj	  indică	  faptul	  că	  acest	  produs	  nu	  trebuie	  tratat	  ca	  deşeu	  menajer.	  Vă	  
rugăm	   casați	   acest	   aparat	   la	   centrul	   de	   colectare	   pentru	   reciclarea	  
deşeurilor	  electrice	  şi	  electronice	  din	  zona	  dvs.	  Alternativ,	  în	  unele	  state	  ale	  
Uniunii	   Europene	   sau	   în	   alte	   state	   europene,	   puteţi	   returna	   produsele	   la	  
distribuitorul	   local	   atunci	   când	   achiziţionaţi	   un	   produs	   nou	   echivalent.	  
Casarea	   corectă	   a	   acestui	   aparat	   va	   contribui	   la	   economisirea	   de	   resurse	  
naturale	   valoroase	   şi	   la	   prevenirea	   impactului	   potenţial	   negativ	   asupra	  
mediului	   şi	   al	   sănătăţii	   umane	   care	   poate	   apărea	   ca	   rezultat	   al	   tratării	  
necorespunzătoare	  a	  deşeurilor.	  Interesaţi-‐vă	  la	  autorităţile	  locale	  sau	  la	  cel	  
mai	   apropiat	   centru	   de	   colectare	   a	   deşeurilor	   pentru	   detalii	   suplimentare.	  
Casarea	  incorectă	  a	  acestui	  tip	  de	  deşeuri	  poate	  fi	  sancţionată	  prin	  amenzi,	  
conform	  normelor	  naţionale	  
	  
Pentru	  persoanele	  juridice	  din	  Uniunea	  Europeană	  
Dacă	   doriţi	   să	   casaţi	   un	   dispozitiv	   electric	   sau	   electronic,	   solicitaţi	  
informaţiile	  necesare	  de	  la	  distribuitorul	  sau	  furnizorul	  dvs.	  
	  
Reciclarea	  în	  țări	  din	  afara	  Uniunii	  Europene	  
Dacă	   doriţi	   să	   casaţi	   acest	   produs,	   solicitaţi	   informaţiile	   necesare	   despre	  
metoda	  corectă	  de	  casare	  de	  la	  departamentele	  autorităţilor	  locale	  sau	  de	  la	  
distribuitorul	  dvs.	  
 
Acest	   produs	   îndeplineşte	   toate	   cerinţele	   legislative	  de	  bază	   ale	  UE	   care	   îl	  
vizează.	  
	  
	  

 
 
 
 
	  
	  


