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Değerli Müşterimiz!
Yeni nasır temizleyiciniz aşırı kuru, pürüzlü ve nasırın
oluştuğu deriyi temizler. Böylelikle bakımlı ve mükemmel
yumuşak ayaklara kavuşmanıza yardımcı olur. İlave parçalar
ayak tırnaklarının cilalanmasını sağlar.
Cihaz küçük, pratik ve kullanımı kolaydır.
Yeni nasır temizleyicinizi güle güle kullanın.
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Bu kılavuza dair
Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik
uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek
yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu
kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde
verilmelidir.
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Kullanım kılavuzundaki işaretler:
Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma
tehlikelerine karşı uyarır.
TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.
UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara
karşı uyarır.
DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara
karşı uyarır.
Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları
Kullanım amacı
Bu cihaz insanlar için cilt üzerindeki nasırın giderilmesi ve
tırnakların cilalanması için tasarlanmıştır.
Bu ürün kişisel kullanım için tasarlanmış olup, özellikle
medikal ayak bakımı ve ticari amaçlar için uygun değildir.
Bu cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın ...
… Diyabet veya başka cilt problemleriniz varsa. Bu cihaz ile
kendinizi yaralamanız çok düşük bir olasılıktır. Yine de bu
cihazı, yukarıda bahsedilen rahatsızlıkların olması durumunda kullanmayın.
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... Kızarmış, yaralı veya yanık cilt üzerinde. Üzerinde nasırın
bulunmadığı doğum lekesi, siğil ve diğer cilt anormallikleri
gibi cilt yüzeylerinde ürünü kullanmayın.
… ürün başkası tarafından kullanılmışsa. Cihaz ve beraberindeki uçlar, sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Böylelikle, örn. ayak mantarı bulaşmasını engelleyebilirsiniz.
Çocuklar için TEHLİKE
• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
• Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından

küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
• Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ...
... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya
... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli
kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından
sadece
... denetlendikleri veya
... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve
... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları
durumda kullanılabilir.
• Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat
çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından
gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.
Cihaz bakım gerektirmez.
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• Cihaz çocuklar üzerinde kullanılmamalıdır.
Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER
• Nasır temizleyici sıçrama suyuna karşı korumalıdır (IPX5),
kuru ve ıslak nasırlar üzerinde ve hatta duş sırasında da
kullanılabilir. Ancak suya batırılmamalıdır.
• Elektrik adaptörü püskürme ve sıçrama suyuna karşı korumalı değildir. Cihaz ve elektrik adaptörü şarj esnasında suyla
temas etmemelidirler, aksi takdirde elektrik çarpma riski söz
konusudur. Şebeke adaptörünü taktığınız priz banyo küvetine, duşa, lavaboya ya da su dolu bir hazneye en az 1 metre
mesafede olmalıdır.
• Elektrik adaptörünü prize sokarken veya çıkartırken asla
nemli ellerle dokunmayın.
• Nasır temizleyicide, bağlantı kablosunda ya da şebeke adaptöründe gözle görülür hasarlar varsa nasır temizleyiciyi
çalıştırmayın.
• Şu durumlarda elektrik adaptörünü prizden çıkarın:
... Nasır temizleyiciyi şarj etmiyorsanız,
... şarj esnasında arıza meydana geldiğinde,
... cihazı temizlerken ve
... fırtınalı havalarda.
Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
• Bağlantı kablosunu keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından
uzak tutun.
• Elektrik adaptörünü prize takmadan önce daima adaptörün
fişini nasır temizleyicinin bağlantı yuvasına takın.
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• Elektrik adaptörünü her zaman „Teknik bilgiler“ bölümündeki
talimatlara uygun olarak monte edilmiş bir prize takın.
• Şarjlı piller değiştirilemez. Gövdeyi açmaya çalışmayın. Nasır
temizleyiciyi, bu talimatta açıklanandan daha fazla parçalarına ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.
Nasır temizleyicide ve elektrik adaptöründe yapılması
gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis
merkezine yaptırın. Bağlantı kablosunda hasar görüldüğünde
elektrikli adaptör değiştirilmelidir.
Yangın/yaralanma UYARISI
• Acı hissettiğinizde nasır temizleme işlemini hemen durdurun!
• Sürtünme nedeniyle aşırı ısı oluşumuna neden olacağı için
parlatma sırasında bir bölgede çok uzun süre uygulama
yapmayın.
• Nasır temizleme sırasında aşırı kuvvet uygulamayın ve bir
bölgede çok uzun süre uygulama yapmayın. Ciltte yaralanmalar meydana gelebilir.
• İşlem sırasında uzun saçları, ipleri, zincirleri vs. dönen
parçadan uzak tutun.
• Cihaz şarjlı pil içerir. Ateşe atmayın.
Patlama tehlikesi!
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DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var
• Aşınmış cihaz uçunu kullanmayın. Yeni uç için Servis
merkezine başvurun, bakınız Teknik destek bölümü.
Cihazı ve elektrik adaptörünü hasarlıysa kullanmayın.
Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir
servise veya servis merkezine yaptırın.
• Sadece teslimat kapsamında bulunan veya aynı teknik
değerlere sahip elektrik adaptörü kullanın, aksi taktirde nasır
temizleyicide hasarlar meydana gelebilir.
• Cihazı doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
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 ciltlerden meydana gelebilir. Aşırı nasır oluşum
nedenlerini önlemeye çalışın ve bu konuda doktorunuza
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.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)
Kaba parlatma ucu

Eksen
Açma/Kapama şalteri
Kontrol lambası

İnce parlatma ucu
Elmas uç

Bağlantı yuvası

Elektrik adaptörü

Bağlantı soketi

Bağlantı kablosu
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Şarjlı pili şarj etme
TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

• Şebeke adaptörü püskürme ve sıçrama suyuna karşı
korumalı değildir. Cihaz ve elektrik adaptörü şarj
esnasında suyla temas etmemelidirler, aksi takdirde
elektrik çarpma riski söz konusudur. Şebeke adaptörünü taktığınız priz banyo küvetine, duşa, lavaboya
ya da su dolu bir hazneye en az 1 metre mesafede
olmalıdır.
Nasır temizleyici bir aşırı yüklenme korumasıyla donatılmıştır.
Şarjlı pillerin azami şarj kapasitesine ulaşmaları için pilleri ilk
kullanımdan önce tamamen doldurun.
Şarjlı pillerin kullanım ömrünü muhafaza etmek için şarjlı pillerin
her kullanımdan sonra değil, şarj kapasitesi bittikten sonra şarj
edilmesini öneririz.
Nasır temizleyicinin gücü azalırsa şarjlı pilleri tekrar tamamen
şarj edin.
Şarj işlemi yakl. 2 saat sürer.
Tamamen doldurulmuş şarjlı piller, cihazın elektriğe bağlı olmadan
yakl. 50 dakika kullanılmasını sağlarlar.
1.

Bağlantı fişini nasır temizleyicinin
bağlantı yuvasına takın.
2. Elektrik adaptörünü prize takın.
Kontrol lambası kırmızı yanar.
Şarjlı piller şarj olur.
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Şarjlı piller tamamen deşarj olduğunda kontrol lambası
kırmızı yanana kadar bir süre geçebilir.
Kontrol lambası yeşil yandığında, şarjlı piller tamamen şarj
olmuştur.

Kullanım
• Nasırı temizlerken toz halini alan derinin etrafa dağılmaması için işlemi bir altlık üzerinde gerçekleştirin.
• Cildin korunması için daima deri üzerinde biraz nasır
bırakın.
• Nasır temizleyici elmas ucu kuru veya nemli cilt
üzerinde, ayrıca nemli ortamlarda da örn. duşta
kullanabilirsiniz. Ancak parlatma uçları sadece kuru
tırnaklarda ve kuru ortamlarda uygundur.
Takma parçasını değiştirme
Kalın nasırların temizlenmesi için elmas uç.

Tırnaktaki pürüzlerin giderilmesi için kaba
parlatma ucu.
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İnce parlatma ucu. Tırnaklarda hafif bir
parlaklık oluşturur.

1.

Gerekirse elektrik adaptörünü prizden çekin.
Gerekirse cihazı kapatın.
2. Gerekli olmayan ucu eksenden
çekip çıkarın.

Click !

3. İstenen ucu eksene takın.
Duyulur ve hissedilir şekilde
yerine oturmalıdır.

Nasır temizleme
Yaralanma UYARISI
• Nasır temizleme sırasında aşırı kuvvet uygulamayın
ve bir bölgede çok uzun süre uygulama yapmayın.
Ciltte yaralanmalar meydana gelebilir.
1.

Elmas ucu eksene yerleştirin.

2. Aleti çalıştırmak için açma/kapama şalterine basın. Uç döner.
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3. Ucu yavaş ve dikkatli şekilde ve
olabildiğince az baskıyla temizlenmesi gereken nasır üzerinde
yönlendirin.
Uç parçasının sivri ucunu çok
kalın nasır için kullanabilirsiniz.

4. Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterine tekrar basın.
Uç durur.
Tırnak parlatma
Yaralanma UYARISI
• Sürtünme nedeniyle aşırı ısı oluşumuna neden
olacağı için parlatma sırasında bir bölgede çok uzun
süre uygulama yapmayın.
1.

Kaba parlatma ucunu eksene yerleştirin.

2. Aleti çalıştırmak için açma/kapama şalterine basın.
Uç döner.
3. Pürüzleri ve kırık tırnakları düzeltmek için ucu yavaş ve
dikkatli şekilde ve olabildiğince az baskıyla tırnak üzerinde
yönlendirin.
4. Cihazı kapatın, kaba parlatma ucunu ince parlatma ucuyla
değiştirin ve cihazı yeniden açın.
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5. Düz, parlak bir yüzey elde etmek için ucu yavaş ve dikkatli
şekilde ve olabildiğince az baskıyla tırnak üzerinde yönlendirin.
6. Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterine tekrar basın.
Uç durur.
Uygulama sonrası
m İşlem görmüş cildi uygun kişisel bakım ürünüyle kremleyin.
Cildi tahriş edebilecek bakım ürünleri kullanmayın.
m Başlıkları kullanımdan sonra „Temizleme“ bölümünde
açıklandığı gibi temizleyin.
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Temizleme
TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi
• Nasır temizleyici sıçrama suyuna karşı korumalıdır
(IPX5). Ancak suya batırılmamalıdır.
1.

Temizlemek için uçları çekerek çıkarın.

2. Elmas ucu akan su altında yıkayabilirsiniz. Yeniden
kullanmadan önce tamamen kurumasını sağlayın.
3. Parlatma silindirlerini kavrayıcılardan çekerek çıkarın. Parlatma
silindirlerini küçük bir fırçayla
temizleyin, kavrayıcıları ise suyla
Kavrayıcı
hafif nemlendirilmiş bir bezle
silin.
Parlatma silindiri
4. Gerektiği hallerde cihazı başlıksız hafif suyla nemlendirilmiş bir bezle silin.
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İmha etme
Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan şarjlı piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım
sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için
bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama
merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.
Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte
atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı
atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak
geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için
bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.
Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!
Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık
toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama
kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.
Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak
takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan şarjlı piller
içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik
riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve
şarjlı pilleri usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine
teslim edin.
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Teknik bilgiler
Cihaz:

Model:
Koruma türü:

374 691 / EP-872-03
IPX5

Elektrik adaptörü:
Model:
Giriş:
Çıkış:
Koruma türü:
Koruma sınıfı:

SW45 1000-A02
100–240 V ~ 50/60 Hz, maks. 200 mA
–
4,5 V
1000 mA +
IP20
II

Şarjlı pil:

2 adet Ni-MH şarjlı pil (AAA), 1,5 V

Ortam sıcaklığı:

+5 ila +35 °C

Üretici firma:

Passiflora Ltd.,
Armitage Road,
Olympia House,
NW118RQ London (Londra)

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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