
CZDOMÁCÍ  PEDIKÚRA
Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze.
Přístroj smí obsluhovat pouze osoby seznámené s tímto návodem.
Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte jí i tento návod.
Návod pečlivě uschovejte.

1) PEDIKÚRNÍ VAJÍČKO
Před prvním použitím
Odtažením horního a spodního víka od sebe pedikúrní 
vajíčko otevřete.  Připevněte část s nerezovými pilníčky 
na horní víko tak, jak je uvedeno na obrázku.

Před každým použitím
Používejte pouze na čistou, suchou pokožku.
Ujistěte se, že je pedikúrní vajíčko čisté a prázdné (bez 
starých zbytků kůže).
Ujistěte se, že jste rozuměli všem instrukcím.

Jak používat
1.  Odstraňte spodní ochranný kryt vajíčka pro odhalení 

části s nerezovými pilníčky. Do horního víka se budou 
shromažďovat nečistoty, proto jej ponechte na svém 
místě.

2.  Držte vajíčko bezpečně v dlani a jemně tiskněte proti 
oblasti kůže, která má být upravena. Začněte oblastí se 
silnou vrstvou staré kůže, kterou chcete odstranit a klou-
zejte pedikúrním vajíčkem pomalu dozadu a dopředu.

3.  Na obrázku č. 3 je znázozněn správný pohyb a držení 
pedikúrního vajíčka. Pracujte pomalu, přerušovaně, tak 
abyste mohli posoudit požadovaný výsledek. Vyviňte 
o něco větší tlak pro odstranění silnějších vrstev kůže.

(obrázek č. 1)

(obrázek č. 2)

(obrázek č. 3)

CZ -1-



CZ -2-

Nespěchejte a průběžně kontrolujte výsledky. Pokud je vaše kůže podrážděná nebo 
pociťujete bolest, okamžitě s úpravou přestaňte. Přestaňte s používáním také v přípa-
dě, pokud už je kůže dostatečně upravená. Nadměrné používání 
může způsobit podráždění kůže a bolest.

4. Pokud jste dosáhli požadovaného výsledku, odstraňte vrchní 
kryt pedikúrního vajíčka (obrázek č. 4) a vysypte zbytky staré kůže 
do odpadků.

Leštící polštářek
Spolu s pedikúrním vajíčkem můžete použít také přiložené leštící 
polštářky pro další zjemnění kůže na vašich nohách.

1.  Odlepte a připevněte jeden ze samolepících leštících pol-
štářků na vnější spodní stranu pedikúrního vajíčka, jak je 
ukázáno na obrázku (obrázek č. 5). Znovu přiklopte horní 
a spodní víko k sobě. 

2.   Držte vajíčko bezpečně v dlani a jemně tiskněte proti ob-
lasti kůže, která má být upravena. Nepoužívejte nadměrně, 
zabráníte tak možnému podráždění kůže.

3.  Po několika použitích, kdy začíná být leštící polštářek opotřebovaný, jej sloupněte 
a nahraďte novým.

Po použití
Umyjte vrchní kryt a nerezové pilníčky horkou mýdlovou vodou, 
poté vypláchněte a osušte před uložením. Vyčistěte spodní část 
pedikúrního vajíčka vlhkým hadříkem. Spojte obě čisté části pedi-
kúrního vajíčka (obrázek č. 6) a uložte na suché místo. Ujistěte se, 
že leštící polštářek nezůstal vlhký.

VAROVÁNÍ:
- Nepoužívejte pedikúrní vajíčko k jiným účelům, než které jsou popsány v návodě
-  Nepoužívejte na podrážděnou, zanícenou nebo infikovanou kůži nebo kůži poraně-

nou
- Nepoužívejte, pokud jste diabetik nebo osoba s nedostatečnou cirkulací krve
-  Před použitím zkonzultujte s lékařem pokud existují jiné okolnosti bránící bezpečné-

mu použití
- Určeno pro použití pouze na mozolatých nohách, nepoužívejte na jemnou kůži
- Vyhledejte lékařské ošetření v případě, že kůže začíná být podrážděná nebo krvácí
-  Pedikúrní vajíčko je určeno pro osobní péči. Nedoporučujeme současné použití více 

osobami

(obrázek č. 4)

(obrázek č. 5)



2) PEDIKÚRNÍ ELEKTRONICKÝ STROJEK

Strojek s vysoko-rychlostními rotacemi je dostatečně výkonný pro úpravu a tvarování 
nehtů na nohou. Je dostatečně jemný i pro masáž a stimulaci pokožky.
Pedikúrní elektronický strojek je vybaven 10ti precizními nástavci pro rychlé a bez-
pečné tvarování, úpravu a leštění nehtů na nohou, odstraňování suché kůže a masáž 
unavených nohou. 

1.  Disk z modrého kamene
Upravuje nehty na nohou k dokonalosti

2.  Kuželový pilník
Okamžitě odstraňuje zrohovatělou a suchou kůži

3.  Brusný váleček
Pomáhá jemně odstranit vysušenou pokožku

4.  Profesionální pilník na nohy
Redukuje mozoly a ztvrdlou kůži

5.  Saténový kartáček
Odstraňuje z nehtů jemný prach a napomáhá 
při aplikaci krému nebo nehtového oleje
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6.  Luxusní leštící nástavec
Zjemňuje a rozjasňuje povrch nehtů

7.  Precizní pilník se zaoblených hrotem
Speciálně konstruován pro dosah do obtížně 
přístupných míst

8.  Speciální pilník s kulatou špičkou
Skvělý pro těžko přístupné okraje prstů

9.  Plochý brusný disk
Ideální pro jemné tvarování

10.  Rotační smirkový pilníček
Pro jakoukoli péči o nehty

Leštič nehtů
pro neuvěřitelně přirozený lesk bez lakování
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Připojení a výměna nástavců

Hřídel nástavce zlehka zatlačte do otvoru v přední části Pedikúrního elektronického 
strojku, tak aby do ni zapadla. Netlačte do ní (např. kladivem) ani nepoužívejte žádné 
nářadí, mohlo by dojít k poškození nástavce.
Pro výměnu nástavce jej jemně vysuňte z přístroje. Opět, nepoužívejte žádné nářadí.

Použití strojku
Pro nejlepší výsledky, namočte ruce a nohy do teplé mýdlové vody pro zjemnění nehtů 
a ztvrdlých oblastí.
Osušte ruce nebo nohy. Začněte odstraňovat ztvrdlou nebo odumřelou kůži. Poté 
vyhlaďte nehty a hrubé povrchy.
Dále vytvarujte a nakonec vyleštěte nehty.
Použití menšího tlaku je možné, aplikujte nástavce na nehty pravidelným jemným 
pohybem. Nedržte nástavec dlouho na jednom místě, hrozí zlomení nebo poškození 
nehtů.

Vypnutí a zapnutí strojku
Jednoduše stiskněte tlačítko na vrchní straně strojku. Přístroj poběží tak dlouho, jak 
dlouho budete tlačítko tisknout. Pro úplné vypnutí jednoduše tlačítko pusťte a strojek 
se zastaví.

Napájení
Pedikúrní elektronický strojek je napájen dvěma bateriemi typu „AA“. Pro lepší výsledky 
použijte alkalické baterie.
Pro výměnu baterií, jednoduše uchopte přední část strojku do levé ruky a pravou rukou 
otočte jeho spodní částí proti směru hodinových ručiček. Opačným postupem strojek 
opět uzavřete.

Použití leštiče nehtů
Pro neuvěřitelně jemné a jasné nehty, upravte nehty nejprve pomocí hrubší černé 
strany leštiče a poté pomocí bílé střední části nehty zjemněte. Dokončete úpravu nehtu 
šedou stranou leštiče pro dokonalý lesk.

VAROVÁNÍ:
- Nepoužívejte pedikúrní vajíčko k jiným účelům, než které jsou popsány v návodě
- Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které jsou součástí originálního balení
- Nepokládejte pedikúrní elektronický strojek do vody
- Nenechávejte strojek zapnutý pokud jej nepoužíváte
- Nevyvíjejte při používání strojku extrémní tlak
- Nepoužívejte na citlivých, poraněných místech 
- Nepoužívejte strojek, pokud máte mokré nebo vlhké ruce
- Nepoužívejte strojek ve sprše, ve vaně nebo nad vodou naplněným umyvadlem
- Udržujte mimo dosah dětí
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Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem 
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, 
kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpi-
sy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci 
baterií.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických 
možností a případného dalšího vývoje.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní od-
dělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.
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