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Κωδ: ΤΖΙΝΙ-Ν 
PEDI GENIE 

 
 
 
 
 
 
 

Συγχαρητήρια για την αγορά του Pedi Genie, του ιδανικού σας σύµµαχου για απαλά, όµορφα πόδια. Με το Pedi Genie 
εξαλείφετε τους κάλους και το ξηρό δέρµα από τα πόδια σας µε την άνεση του σπιτιού σας γρήγορα και εύκολα. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
� Χρησιµοποιείτε το Pedi Genie σε καθαρό, στεγνό δέρµα χωρίς να έχετε εφαρµόσει οποιοδήποτε άλλο προϊόν ενυδάτωσης.  
� ΜΗΝ χρησιµοποιείτε το Pedi Genie εάν πάσχετε από διαβήτη ή κακό κυκλοφορικό. 
� ΜΗΝ χρησιµοποιείτε το Pedi Genie σε ανοικτές πληγές ή σε πρησµένο δέρµα. 
� Σιγουρευτείτε ότι το Pedi Genie είναι καθαρό και στεγνό προτού το χρησιµοποιήσετε. 
� ΜΗΝ χρησιµοποιείτε το Pedi Genie αν τα ανοξείδωτα σηµεία παρουσιάζουν σηµάδια σκουριάς ή φθοράς, καθώς αυτό µπορεί 

να προκαλέσει τραυµατισµό. 
� Χρησιµοποιείτε το Pedi Genie µόνο στα σηµεία του ποδιού σας µε κάλους ή ξηρό δέρµα. Μην το χρησιµοποιείτε σε σηµεία 

του δέρµατος χωρίς κάλους. 
� Συµβουλευτείτε το γιατρό σας αν το δέρµα σας αιµορραγεί ή παρουσιάσει έντονο ερεθισµό. 
� Το Pedi Genie είναι ένα προϊόν σχεδιασµένο για ατοµική χρήση µόνο. ∆εν πρέπει να το µοιράζεστε µε άλλους. 
� ∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά προτού χρησιµοποιήσετε το Pedi Genie. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 
Α. Άνω κάλυµµα 
Β. Χειρουργικής ποιότητας ξύστρα ανοξείδωτου ατσαλιού 
C. ∆ιαµέρισµα ξυσµάτων 
D. 2 αυτοκόλλητες λίµες  
 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ PEDI GENIE 
1. Αφαιρέστε το άνω κάλυµµα, στρέφοντάς το προς τα αριστερά. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 
2. Κρατήστε την ανοξείδωτη ξύστρα µε το διαµέρισµα ξυσµάτων και µετακινήστε την απαλά στην περιοχή που θέλετε να το 

εφαρµόσετε. Να έχετε υπόψη σας για να δουλέψει σωστά η συσκευή, πρέπει να την κρατάτε µε τις οπές της ξύστρας προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Το πλαστικό γύρω από την ανοξείδωτη ξύστρα είναι καµπυλωτό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
κρατιέται σωστά. Η ανοξείδωτη ξύστρα δεν θα λειτουργήσει σωστά αν δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μη 
µετακινείτε την ξύστρα κυκλικά ή από µεριά σε µεριά. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ελέγχετε την αποτελεσµατικότητα του Pedi Genie συχνά. Σταµατήστε την χρήση του Pedi Genie εφόσον το 
καινούργιο, απαλό δέρµα εµφανιστεί. Σταµατήστε να χρησιµοποιείτε το Pedi Genie εάν νιώσετε πόνο ή εάν δείτε σηµάδια 
ερεθισµού. 

3. Στο τέλος της κούρας, µετακινήστε την ανοξείδωτη ξύστρα, στρέφοντάς την προς τα αριστερά και αδειάστε το διαµέρισµα 
ξυσµάτων. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΙΜΕΣ 
Χρησιµοποιείτε τις λίµες για ένα ακόµη πιο απαλό αποτέλεσµα. 
1. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από τη λίµα και κολλήστε την στο πίσω µέρος του διαµερίσµατος ξυσµάτων. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 
2. Κατευθύνετε τη λίµα προς την περιοχή που επιθυµείτε να τρίψετε. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση της λίµας, καθώς αυτό 

µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Πλένετε το εργονοµικό κάλυµµα και την ανοξείδωτη ξύστρα µε χλιαρό νερό και σαπούνι έπειτα από κάθε χρήση. Ξεβγάλτε και 
στεγνώστε όλα τα εξαρτήµατα. Μην αφήνετε τα εξαρτήµατα να στεγνώσουν στον αέρα. Στεγνώστε τα µε ένα απαλό ύφασµα. 
Για να αποθηκεύσετε το Pedi Genie, απλά προσαρτήστε την ανοξείδωτη ξύστρα στο εργονοµικό κάλυµµα και τοποθετήστε την 
υποδοχή της λίµας πάνω από την ξύστρα. 
 

Για λόγους υγιεινής, το προϊόν αυτό δεν µπορεί να επιστραφεί εφόσον έχει ανοιχτεί και µετακινηθεί από τη συσκευασία.  
 

ELECTRIC FILING SET 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΕΤ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ/ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Τώρα µπορείτε να απολαύσετε ένα επαγγελµατικό µανικιούρ και πεντικιούρ στην άνεση του σπιτιού σας, όποτε εσείς το 
επιθυµείτε. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το προϊόν οπουδήποτε, αφού δεν χρειάζεται να είναι στην πρίζα. Απλά χρειάζεται δύο 
µπαταρίες ΑΑ 1.5 Volt (δεν περιλαµβάνονται). 
Η γρήγορη περιστροφή του το κάνει ιδανικό για λιµάρισµα και σχηµατισµό αληθινών ή πρόσθετων νυχιών. Είναι επίσης αρκετά 
απαλό, ώστε να εξαλείφει τις ευαίσθητες παρωνυχίδες. Είναι ο ιδανικός τρόπος για τέλεια νύχια. 
Το σετ περιλαµβάνει 10 κεφαλές ακριβείας, για να σας δώσει ένα τέλειο µανικιούρ ή πεντικιούρ σε µερικά λεπτά. 
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Περιγραφή: (1) 
1. Οπή προσάρτησης κεφαλής 
2. Πλήκτρο On/Off 
3. Αντάπτορας κεφαλής 
4. Κάλυµµα µηχανισµού 
5. Απαλή κεφαλή για το γυάλισµα των νυχιών και για να τους δώσει µία υγιή λάµψη. Χρησιµοποιείται επίσης για το λιµάρισµα 

των παρωνυχίδων και για τη διέγερση της βάσης του νυχιού, έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξή τους. 
6. Κωνική κεφαλή, για τον σχηµατισµό γωνιών και την εξάλειψη σηµαδιών. Χρησιµοποιείται επίσης για τον καθαρισµό των 

παρωνυχίδων. 
7. Κυλινδρική κεφαλή, σχεδιασµένη για να κάνει τα χοντρά νύχια µε αυλακιές να είναι οµαλά και λεία.  
8. Επίπεδη κεφαλή για τον σχηµατισµό των νυχιών και για να τους δώσει επαγγελµατικό τελείωµα µε λείες, ίσιες άκρες. 
9. ∆ιαµαντένια κεφαλή, για την εξάλειψη του νεκρού δέρµατος και των κάλων, 
10. ∆ιαµαντένια σφαιρική κεφαλή, για τον καθαρισµό κάτω από τα νύχια. 
11. ∆ιαµαντένια κεφαλή – δίσκος για τον καθαρισµό κάτω από τα νύχια. 
12. Πέτρινη κεφαλή για να λιµάρετε τέλεια τα νύχια σας. 
13. Μεγάλη διαµαντένια κεφαλή για να εξοµαλύνετε σκληρό δέρµα µε κάλους. 
14. Κυκλική κεφαλή – βούρτσα για να διώχνει την σκόνη και να κάνει πιο εύκολη την εφαρµογή ελαίων και κρεµών. 
 

Εισαγωγή µπαταριών: (2) 
Ξεβιδώστε τον αντάπτορα κεφαλής (3) από το κάλυµµα µηχανισµού (4) για να ξεχωρίσετε τα δύο κοµµάτια. Εισάγετε την 
πρώτη µπαταρία µέσα στο κάλυµµα µηχανισµού (4) µε τον θετικό πόλο της να κοιτάζει προς τα κάτω. Μετά εισάγετε τη δεύτερη 
µπαταρία µε τον ίδιο τρόπο πάνω από την πρώτη. 
Για να συνδέσετε ξανά τον αντάπτορα κεφαλής (3) µε το κάλυµµα µηχανισµού (4), πιέστε προς τα κάτω τον αντάπτορα και 
στρέψτε τον προς τα αριστερά µέχρι να έχει µπει καλά στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι έχει µπει καλά στη θέση του, γιατί αλλιώς 
η συσκευή δεν θα λειτουργεί. 
 

Οδηγίες χρήσης: 
Μόλις εισάγετε σωστά τις µπαταρίες, συνδέστε την κεφαλή που επιθυµείτε στον αντάπτορα κεφαλής (3) τοποθετώντας την 
στην οπή προσάρτησης (1) και πιέζοντάς την προς τα κάτω µέχρι να µπει καλά. Μετά πιέστε το πλήκτρο On/Off για να 
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, είναι φυσιολογικό να παράγεται κάποια µυρωδιά από την τριβή 
ανάµεσα στην κεφαλή και το µέρος του χεριού ή του ποδιού όπου χρησιµοποιείται. 
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