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Kullanım Kılavuzutr

... ürün başkası tarafından kullanıl-
mışsa. Cihaz veya ekli başlıklar
sadece tek bir kişi tarafından
kullanılmalıdır. Böylelikle, örn.
ayak mantarı bulaşmasını engel-
leyebilirsiniz.

Çocuklar için TEHLİKE
Piller yutulduğunda hayati teh-•
like oluşabilir. Bir pil yutulursa 
2 saat içerisinde ağır içsel yan-
maya neden olur ve ölüme
neden olabilir. Bu nedenle yeni
ve kullanılmış pilleri ve ürünü
çocukların erişemeyeceği şekilde
saklayın. Bir pilin yutulduğundan
veya farklı bir şekilde vücudu-
nuza girdiğinden şüpheleniyor-
sanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
Çocukları ambalaj malzeme-•
sinden uzak tutun. Aksi takdirde
boğulma tehlikesi vardır! 

Çocukların bu cihaz ile oyna-•

maları yasaktır. 8 yaşından
küçük çocukları cihazdan
uzak tutun.
Bu cihaz 8 yaşından büyük•

çocuklar ve 
... fiziksel, sezgisel veya

ruhsal yetenek veya 
... tecrübesizlik ve/veya bilgi-

sizlik nedeniyle güvenli
kullanım sağlayamayan
yetişkinler tarafından
sadece

... denetlendikleri veya 

... güvenli kullanım hakkında
talimat aldıkları ve 

... bundan dolayı oluşabi-
lecek tehlikeleri anladık-
ları durumda kullanılabilir. 

Çocukların cihazı temizleme-•

sine izin verilmez, fakat
çocuk 8 yaşından büyük ise
ve bir yetişkin tarafından
gözetleniyor ise bu bir
istisna teşkil eder. 
Cihaz bakım gerektirmez. 
Bu cihaz çocuklar üzerinde•
 kullanılmamalıdır.

Yangın/yaralanma UYARISI
Acı hissettiğinizde nasır temiz-•
leme işlemini hemen durdurun!
Dönen silindirin bir yerle temas•
etmemesine dikkat edin, aksi
takdirde ısı oluşumuna yol açar.
Cihaz çalışır haldeyken uzun•
 saçları hareketli başlıktan uzak
tutun.

Piller şarj edilmemeli, bölünme-•
meli, ateşe atılmamalı veya kısa
devre yapılmamalıdır.
Eğer cihaz içindeki pil akmışsa•
asla cildinize, gözlerinize ve
mukoza bölgelerine temas ettir-
meyin. Gerektiğinde temas eden
yerleri temiz suyla yıkayın ve
hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi
var 

Cihazı tozdan, kirden ve nemden•
koruyun. Asla suya veya başka
sıvılara daldırmayın,.
Gerektiğinde, pil ve cihazdaki•
temas yüzeylerini pilleri yerleş-
tirmeden temizleyin. 
Aşırı ısınma tehlikesi!
Daima tüm pilleri aynı anda•
değiştirin ve farklı tip, marka
veya kapasitede piller kullan-
mayın.
Pilleri yerleştirirken kutupların•
doğru yerleşmesine (+/–) dikkat
edin.
Pilleri aşırı ısıdan koruyun.•
 Pillerin enerjisi azaldığında veya
ürünü uzun süre kullanmayacak-
sanız pilleri üründen çıkarın. 
Bu sayede pillerin akması ile
 oluşabilecek hasarları önlemiş
olursunuz.
Aşınmış cihaz başlığını kullan-•
mayın. Hasarlı cihazları kullan-
mayın.
Cihazda yapılması gereken
 onarımları sadece yetkili bir
 servise yaptırın.

Nasır ile ilgili genel bilgi
Özellikle ayaklarda oluşan nasır
normaldir. Nasırın, ağrıya neden
olacağından kalınlaşmaması ve
sertleşmemesi gerekir. 
Nasır oluşumu küçük veya yanlış
ayakkabı, ayak bozuklukları veya
aşırı kuru ciltlerde oluşur. Aşırı
nasır oluşum nedenlerini önle-
meye çalışın ve bu konuda dokto-
runuza tavsiye için danışın.
Aşırı nasır oluşumlarını önlemek
için düzenli ayak banyosu ve
hemen arkasından kremlemeniz
önerilir. Uygun ayakkabı giymeye
ve her gün ayakkabılarınızı
 değiştirmeye özen gösterin.

Güvenlik uyarılarını dikkatle
okuyun. Kaza sonucu yaralanma-
ları ve hasarları önlemek için
ürünü yalnızca bu kullanım kılavu-
zunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere
bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğin -
de, bu kılavuz da beraberinde
verilmelidir.

Kullanım amacı
Cihaz, ayaklardaki nasırlı tabakayı
temizlemek için tasarlanmıştır. 
Bu ürün kişisel kullanım için tasar-
lanmış olup, özellikle medikal ayak
bakımı ve ticari amaçlar için
uygun değildir. 

Bu cihazı aşağıdaki durumlarda
kullanmayın:
… Diyabet veya başka cilt prob-

lemleriniz varsa. Bu cihaz ile
kendinizi yaralamanız çok düşük
bir olasılıktır. Yine de bu cihazı,
yukarıda bahsedilen rahatsızlık-
ların olması durumunda kullan-
mayın. 

... Kızarmış, yaralı veya yanık cilt
üzerinde. Üzerinde nasırın
bulunmadığı doğum lekesi, siğil
ve diğer cilt anormallikleri gibi
cilt yüzeylerinde ürünü kullan-
mayın. 

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Pilleri yerleştirme

Temizleme ve dezenfekte etme

İmha etme

Teknik bilgiler

Kullanım

Diğer ambalaj içeriği (resimsiz): 
2 adet pil LR6

Açma/kapama şalteri Emniyet düğmesi

Yumuşak
başlık

Koruma kapağı Yedek başlıklar

Kulp

Pil yuvası

Sert başlık

1. Arka taraftaki pil
yuvası kapağın-
daki tırtıklı alana
basarak ve kapa-
ğı ok yönünde
iterek pil yuvasını
açın.

2. Pilleri, resimdeki
gibi pil yuvasına
yerleştirin. Bu
esnada kutup-
ların (+/–) doğru
olmasına dikkat
edin.

3.    Pil yuvasını kapatın. Kapak
duyulur ve hissedilir şekilde
yerine oturmalıdır.

Pil değişimi sadece uçlar hiç
hareket etmediğinde ya da
çok yavaş hareket ettiğinde
gereklidir.

•  Uygulama öncesinde
 ayak larınızı yıkamayın. 
Yumuşak ciltte cihazın
etkisi yoktur. Bu yüzden
aleti daima kuru cilt
 üzerinde  kullanın.

•  Nasırı temizlerken toz
halini alan derinin etrafa
dağılmaması için işlemi 
bir altlık üzerinde gerçek-
leştirin.

•  Cildin korunması için
daima deri üzerinde biraz
nasır bırakın. 

Başlıkları değiştirme
• Kalın nasır tabakaları

için sert başlık.

• Yumuşak başlık ince
nasır tabakası için 
ve gerekirse sert
 başlıkla kalın tabaka
temizlendikten sonra
rötuş için kullanılır.

1.    Cihazı kapatın.
2.   Her kullanımdan önce başlığın

hasarlı olup olmadığını kontrol
edin. Arızalı veya aşınmış baş-
lıkları kullanmayın.

3.    Başlığı
çıkarmak
için kilit
açma
tuşuna
basın ve
başlığı
yukarıya
doğru
çekerek
çıkarın.

4.   Diğer baş-
lığı takmak
için olduğu
gibi cihaza
yerleştirin,
duyulur ve
hissedilir
şekilde
 kilitlenene
kadar
 bastırın.

Nasır temizleme

1.    İşlem görecek cildinizi gerin.
2.   Emniyet tuşuna basın ve

açma/kapama tuşunu öne itin.
Başlıktaki törpü silindir dönmeye
başlar.
3.    

Törpü silindiri temizlemek
istediğiniz nasırlı alanın
 üzerine dikkatli ve hafifçe
 bastırın.

4.   Cihazı kapatmak için açma/
kapama tuşunu başlangıç
pozisyonuna geri çekin.

Yaralanma – UYARISI
Acı hissettiğinizde nasır•
temizleme işlemini
hemen durdurun!
Cihaz çalışır haldeyken•
uzun saçları hareketli
başlıktan uzak tutun.

Yaralanma – UYARISI
Dönen silindirin bir yerle•
temas etmemesine
dikkat edin, aksi tak-
dirde ısı oluşumuna yol
açar.

 Başlıkları küçük bir fırçam

 yardımıyla temizleyin.
Gerekirse, cihazı suyla nem-m

lendirilmiş bir bezle silin.

Başlıkları gerektiğinde ecza-m

neden temin edebileceğiniz
etilalkol ile temizleyebilirsiniz. 

Bu sembolle işaretlenen
cihazlar, ev atıkları ile
 birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihaz -

larınızı, ev çöpünden ayrı atmak
zorundasınız. Atık cihazları
ücretsiz olarak geri alan toplama
merkezleri hakkında bilgi için bağlı
bulunduğunuz belediyeye danışa-
bilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev
çöpü ile birlikte atılma -
malıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı
 pilleri belediye atık toplama yer -
lerine ya da pil satan yerlerdeki
 toplama kaplarına bırakmakla
yükümlüsünüz.

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Ürün numarası:

389 665

Uygulama sonrası
İşlem görmüş cildi uygunm

kişisel bakım ürünüyle krem-
leyin. Cildi tahriş eden örn.
deodorant gibi bakım ürünleri
kullanmayın.
Cihaz başlığını „Temizleme m

ve dezenfekte“ başlığında
açıklandığı gibi temizleyin.

Cihazı kullandıktan sonram

başlık koruma kapağını takın.

Değerli Müşterimiz!

Yeni nasır temizleyiciniz aşırı
kuru, pürüzlü ve nasırın oluştuğu
deriyi temizler. Böylelikle bakımlı
ve mükemmel yumuşak ayaklara
kavuşmanıza yardımcı olur. 
Cihaz küçük, pratik ve kullanımı
kolaydır.

Yeni nasır temizleyicinizi güle
güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz


