לקוח יקר,

חשוב!
השימוש במכשיר זה יכול להפיק כמות גדולה של חום על העור שלך.
–בדקו כל הזמן את התוצאות במהלך השימוש .זה חשוב במיוחד עבור חולי סכרת כיוון שיש להם סבילות נמוכה יותר לכאב
והם יכולים להיפצע בקלות יתר .תמיד עבוד בזהירות .במקרה של ספק ,יש להתייעץ עם רופא.
–ניתן להשתמש במכשיר זה רק למטרה שלשמה הוא נוצר ובאופן המפורש בהוראות השימוש .שימוש לא נכון עלול
להיות מסוכן.
–במקרה של שימוש ממושך (למשל ,קילוף עור מת מכפות הרגליים) ,המכשיר עלול להתחמם מאוד .כדי למנוע כוויות
בעור במצבים מעין אלה ,יש לבצע הפסקות בין כל יישום .למען הבטיחות ,יש לפקח מקרוב על רמות החום המופקות
מהמכשיר .זה חשוב במיוחד עבור אנשים הרגישים לחום.
–המכשיר מתאים לשימוש פרטי ולא למטרות רפואיות או מסחריות.
–מסיבות של היגיינה ,אביזרי המכשיר יכולים לשמש אדם אחד בלבד.
–היצרן לא אחראי לנזק המתרחש כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר.
–לפני השימוש ,ודאו שאין נזק גלוי למכשיר ולאביזרים שלו .במקרה של ספק ,אין להשתמש בו ויש ליצור קשר עם הספק
או שירות הלקוחות.
–יש להרחיק את האריזה מילדים כדי להימנע מסכנת חנק.
–יש לבדוק את המכשיר לעתים קרובות וחפשו סימנים לנזק ,בלאי או שברים .אם יש סימנים כאלה או אם נעשה שימוש
לא נכון במכשיר ,יש להחזירו ליצרן או למשווק לפני שימוש נוסף.

קרא בעיון את הנחיות השימוש הללו לפני השימוש הראשון במכשיר,
שמור אותם לשימוש עתידי באופן הנגיש למשתמשים נוספים.

 .1הערות חשובות

–מכשיר להסרת עור יבש
– 2ראשי שיוף באיכות גבוהה
–הנחיות השימוש הללו

נכלל במשלוח

בברכה,
צוות ברואר

תודה שרכשת את אחד המוצרים שלנו .המותג שלנו מקפיד על איכות גבוהה ,מוצרי גלם שנבחנו לעומק עבור יישומים של
חום ,טיפול ראשוני ,לחץ דם/אבחון ,משקל ,עיסוי ואוויר .אנא קרא בעיון את הנחיות השימוש הבאות ואת המידע שהן כוללות.

עברית
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 3.1כללי
–המכשיר מיועד לטיפול ברגליים בלבד (פדיקור).
–כדי להחליף ראש ,יש ללחוץ על כפתור שחרור הנעילה ( )unlockולהוציא את הראש מהמכשיר.
–כדי להסיר עור יבש במיוחד ,ניתן להשתמש בראש המיועד לעור יבש מאוד.

 .3שימוש

כדי להשתמש במכשיר להסרת עור יבש ,יש להכניס את הסוללות המסופקות עם המכשיר למקומן .כדי להכניס את הסוללות,
יש לעקוב אחר השלבים הבאים:
1.1יש להסיר את מכסה תא הסוללות בצד האחורי של המכשיר.
2.2יש להכניס את שתי הסוללות המסופקות ( 1.5V AAמסוג אלקליין  .)LR6יש לוודא שהסוללות מוכנסות נכון בהתאם
לסימונים .אין להשתמש בסוללות נטענות.
3.3יש לסגור את תא הסוללות בזהירות.

 .2הכנה

–במקרה של תקלות או בעיות בשימוש ,יש לכבות מיד את המכשיר.
–תיקונים יכולים להתבצע רק על ידי שירות הלקוחות או משווק מורשה.
–לפני דיווח על בעיה ,יש ראשית לבדוק את הסוללות ולהחליפן אם יש צורך בכך.
–לעולם אין לנסות לתקן לבד את המכשיר.
–יש להשתמש במכשיר עם האביזרים המסופקים איתו בלבד.
–אין להשאיר לעולם את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא פועל ,במיוחד אם יש ילדים בסביבה.
–אין להשתמש על בעלי חיים קטנים או בעלי חיים אחרים באופן כללי.
–אין לאפשר למכשיר לבוא במגע עם מים (פרט למקרה שבו מנקים את המכשיר עם בד לח מעט) .אסור שייכנסו מים
למכשיר .אין לטבול את המכשיר במים .אין להשתמש במכשיר ליד אמבטיה או מקלחת ,בבריכה ,מעל כיור מלא במים או
באזור עם לחות גבוהה במיוחד (למשל ,חדר אמבטיה).
–יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום.
–אין להשתמש במכשיר מתחת לשמיכה או כרית וכד'.
–אין להשתמש במכשיר באופן רציף מעל  15דקות .לאחר פרק זמן זה ,יש לתת למכשיר הפסקה למשך  15דקות לפחות
כדי למנוע מהמנוע להתחמם יתר על המידה.
–על הידיים להיות יבשות תמיד בעת שימוש במכשיר.
–ילדים מעל גיל  8יכולים להשתמש במכשיר וכן אנשים עם בעיות נפשיות וגופניות ,או אנשים ללא ידע או ניסיון ,בתנאי שהם
נמצאים תחת פיקוח או עברו הדרכה על שימוש בטוח במכשיר ומודעים לחלוטין לסכנות בשימוש.
–אין להשתמש במכשיר על אזורים עם עור רגיש או מגורה.
–יש לפקח על ילדים הנמצאים בסביבת המכשיר כדי לוודא שהם לא משתמשים בו בתור צעצוע.
–ניקיון ותחזוקה על ידי המשתמש חייבים להתבצע על ידי מבוגרים בלבד.
–יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים .ילדים עלולים להכניס את הסוללות לפה ולבלוע אותן .זה עלול לגרום לנזק
חמור לבריאותם .במקרים כאלה יש לפנות מיד לרפואת חירום.
–יש להחליף תמיד את כל הסוללות באותו זמן ולהשתמש בסוללות מאותו סוג.
–דליפה מהסוללות עלולה להזיק למכשיר .אם אין כוונה להשתמש במכשיר למשך תקופה ארוכה ,יש להוציא את הסוללות
מתא הסוללות.
–אין להשתמש בסוללות נטענות!
–סוללות דולפות עלולות לגרום לכוויות אם נוגעים בהן .לכן יש לשים כפפות מגן מתאימות במקרה של דליפה.
–יש להימנע ממגע בין סוללות דולפות לעור או לעיניים.
–אין להטעין את הסוללות או לנסות להחזירן לפעולה באמצעים אחרים ,אין לפרק אותן או לזרוק אותן לאש.

חלק חילוף

יש להשליך את המכשיר בהתאם להנחיות האיחוד האירופי (הנחיות להשלכת ציוד חשמלי).
אם עולות שאלות ,ניתן ליצור קשר עם הרשות המקומית האחראית להשלכת אשפה.
סוללות ריקות או סוללות ניתנות להטענה לא נחשבות לפסולת ביתית רגילה ,אלא הן נחשבות פסולת רעילה,
ולכן יש להשליכן לתיבות מחזור המיועדות לכך או למשווקי סוללות .יש להשליך את הסוללות באופן חוקי בלבד.
הערה :הקיצורים הבאים מסומנים על סוללות המכילות חומרים מסוכנים:
 – Pbסוללה המכילה עופרת
 – Cdסוללה המכילה קדמיום
 – Hgסוללה המכילה כספית

 .7השלכת המכשיר לאשפה

זמינים באופן מסחרי או ממקום השירות הקרוב אליכם (בהתאם לרשימת מקומות שירות).

חלקי חילוף לראשי השיוף

571.23

מס' פריט ו/או מס' הזמנה

 .6חלקי חילוף ובלאי

אם הסוללות במכשיר ריקות ,יש להחליפן.
כדי להחליף את הסוללות ,יש לעקוב אחר ההוראות בפרק 'השימוש הראשוני'.

 .5החלפת הסוללות

–יש לנקות את המכשיר עם בד לח מעט .ניתן גם להרטיב מעט את הבד עם חומר ניקוי קל ולא חזק על מנת להסיר לכלוך.
–את ראשי השיוף יש לנקות באמצעות בד יבש או מברשת בלבד.
–אין להפיל את המכשיר.
–יש לוודא שמים לא נכנסים למכשיר .אך אם מקרה כזה מתרחש ,אין להשתמש במכשיר שוב עד שהוא יבש לחלוטין.
–אין להשתמש בחומרים כימיים או חומרים שורפים לצורך הניקיון.
–לעולם אין להכניס את המכשיר למים או לנוזלים אחרים.

 .4ניקיון/טיפול במכשיר

–כדי להסיר עור יבש בצורה מתונה או כדי להחליק את העור ,ניתן להשתמש בראש לעור יבש מעט.
–יש להפעיל את המכשיר על ידי הזזת המתג קדימה .תוך כדי כך יש גם ללחוץ על מגן המתג הנמצא עליו כלפי מטה.
–תוספי השיוף מאופיינים ביעילות גבוהה במיוחד.
–אין להפעיל לחץ כבד בעת השימוש ויש להניע את התוספים על העור בזהירות ובעדינות בכל עת.
–יש להניע את המכשיר תוך הפעלת לחץ קל בלבד במעגלים איטיים על אזורי הטיפול.
–יש לשים לב כי לתוסף החיתוך יש השפעה מוגבלת אם העור לח או רך.
–מסיבה זו ,אין לבצע טיפולים בזמן המקלחת או האמבטיה.
–אין להסיר את כל העור היבש כדי לשמור על ההגנה הטבעית של העור.
–לאחר כל שימוש ,יש למרוח קרם לחות על האזורים המטופלים.
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