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Κωδ: ΠΕΝΤΙΚΕΡ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ PEDICURVE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ PEDICURVE, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.
Το PediCurve είναι ένα νέο καινοτόμο, υψηλής ποιότητας σύστημα pedi που έχει σχεδιαστεί εργονομικά από τον Δανό
σχεδιαστή, Niels Gammelgaard. Είναι το πρώτο του είδους του που χρησιμοποιεί την ανθεκτική τεχνολογία δίσκων γυαλιού για
την απομάκρυνση του σκληρού ξηρού δέρματος, στα πόδια.
Το PediCurve περιλαμβάνει δύο τύπους γυάλινων δίσκων απολέπισης που αναφέρονται ως PediCrystals. Το PediCrystals
περιστρέφεται με 1000 περιστροφές ανά λεπτό αποτελεσματικά απομακρύνοντας το σκληρό δέρμα, αφήνοντάς σας με
μεταξένια απαλά πόδια.
Το πλύσιμο του PediCrystal δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερο, απλώς αφαιρέστε το δίσκο και πλύνετε με ζεστό
σαπουνόνερο.
Το PediCurve πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε υγρό δέρμα.
Το PediCurve είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στο νερό, αλλά δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό.
Το Pedicurve θα σταματήσει να περιστρέφεται εάν εφαρμοστεί υπερβολική πίεση.
Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε καθημερινά κατά τη διάρκεια ή μετά το ντους.
Οδηγίες Χρήσης:
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εγκατεστημένη στο PediCurve πριν από τη χρήση.

Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF

Συνδέστε το δίσκο PediCrystal πιέζοντας απαλά μέσα στην εξαγωνική οπή μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Για να αλλάξετε το δίσκο PediCrystal απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε πίσω από το δίσκο και θα απελευθερωθεί.
Πώς να επιτύχετε μεταξένια λεία πόδια:
1. Βάλτε απαλά τον πράσινο δίσκο PediCrystal σε περιοχές σκληρού δέρματος για 3-5 δευτερόλεπτα. Θυμηθείτε ότι το δέρμα
πρέπει να είναι υγρό!
2. Επαναλάβετε μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο απαλότητας.
3. Αλλάξτε στον λευκό δίσκο Pedicrystal και εφαρμόστε ξανά για ομαλή και υγιή επιδερμίδα.
4. Συνιστάται η εφαρμογή λοσιόν στο δέρμα μετά τη χρήση για βέλτιστα αποτελέσματα.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας:
Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άλλα σημεία του σώματος παρά μόνο στα σκληρά σημεία των ποδιών.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από, ή κοντά, σε παιδιά ή άτομα με μειωμένες δυνατότητες.
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρήση εάν έχετε διαβήτη ή κακή κυκλοφορία του αίματος.
Μην το χρησιμοποιείτε σε δέρμα που είναι ερεθισμένο, φλεγμονώδες, μολυσμένο ή έχει φυσαλίδες.
Μην το χρησιμοποιείτε σε κονδυλώματα, πληγές, κρεατοελιές ή ανοιχτά τραύματα.
Η συσκευασία Περιέχει:
1 x Pedicurve
1 x πράσινο γυάλινο δίσκο Pedicrystal
1 x λευκό γυάλινο δίσκο Pedicrystal
1 x 9V μπαταρία
1 x θήκη για τους γυάλινους δίσκους PediCrystal
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Tοποθέτηση μπαταρίας:
Η συσκευή περιλαμβάνει μία μπαταρία 1 Χ 9V. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με ένα κατσαβίδι.

Αλλάξτε την μπαταρία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο:
Παροχή ρεύματος:

TC-010
Μπαταρία 1 Χ 9V

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις
ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου
τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.









ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των
τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα
προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
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