
ELEKTRYCZNA TARKA PEDICURE DO PIĘT
MODEL: AG6A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczna  bezprzewodowa  tarka  pedicure  do  pięt  i  stóp  szybko  i  skutecznie  usuwa  popękaną  skórę  a  nawet
nieestetyczne odciski a do tego jest bezpieczna, bezbolesna i nadaje się do skóry wrażliwej. 

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 
• Tarka do pielęgnacji pięt i stóp idealnie wygładzi zrogowacenie naskórka i gładziutko wypoleruje miejsce po 

starciu przez polerkę, bez wysiłku i bez skaleczeń.
• Pozwala na szybkie i skuteczne ścieranie zgrubień i martwego naskórka na stopach. Idealnie czyści stopy 

na sucho - już nie musisz moczyć nóg w misce - wystarczy włożyć baterię, włączyć urządzenie i za kilka 
minut Twoje stopy będą idealnie piękne i gładkie.

• Idealnie zaprojektowany ergonomiczny kształt - doskonale pasuje do dłoni.
• Bardzo łatwa w czyszczeniu.

Specyfikacja: 

• 2 prędkości pracy.
• Zasilanie: 4 baterie AA 1,5V (brak w zestawie).
• Długość: ok 14 cm.
• Średnica: ok 5 cm.
• Kolor: biało-niebieski.
• Waga: 130 g.

W zestawie:

• Elektryczna tarka pedicure.
• Nakładka do ścierania skóry.
• Nakładka do wygładzania skóry.
• Przykrywka ochronna.
• 8 nakładek do wygładzania skóry.
• Pędzelek do czyszczenia.

2. Opis działania

• Zdejmij pokrywę baterii, włóż 4 x AA 1,5 V. 
• By włączyć urządzenie przesuń przycisk „Off/Low/High” na wybraną pozycję obrotów „Low” bądź „High”.
• Tarka posiada dwa poziomy szybkości: wolny „Low” oraz szybki „High”. Wolne obroty „Low” przystosowane 

są do popękanej jak i suchej skóry natomiast szybkie „High” do usunięcia twardych odcisków.

• Po zakończeniu czynności należy przesunąć przycisk na pozycję „Off” by wyłączyć urządzenie. Następnie 
otworzyć i opróżnić usunięte cząsteczki skóry zebrane w małym pojemniczku,

• Po zmianie głowicy można wypolerować powierzchnię skóry w tym celu przesuń przycisk „Off/Low/High” na 
wybraną pozycję obrotów „Low” bądź „High”.

• Po zakończonej czynności wyłącz urządzenie przesuwając przycisk na pozycję „Off”.

* Po zakończeniu zabiegu pielęgnacyjnego skóra jest lekko zaczerwieniona. Pamiętaj, że jest to wywołane 
normalnym zjawiskiem tarcia, lecz nie podrażnieniem.

4. Uwagi i środki ostrożności

• Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia przedmiotów. Dla własnego 
bezpieczeństwa przestrzegaj poniższych środków ostrożności.

• Nie rekomendowane dla diabetyków.
• Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Tarka nie jest wodoodporna, ani wodoszczelna, nie umieszczaj w wodzie, nie używaj podczas kąpieli.
• Wymień baterie, kiedy  tarka nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest bardzo czułym 

urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.
• W przypadku bólu lub nadwrażliwości zaprzestań stosowania urządzenia i odczekaj kilka dni przed 

ponownym użyciem. 
• Z przyczyn bezpieczeństwa silnik urządzenia zatrzymuje się, gdy nacisk na skórę jest zbyt duży – pamiętaj 

by nie dociskać zbyt mocno podczas stosowania.
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do 

sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez 
fachowców.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie 
urządzenia. 

• Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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