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Κωδ: ΠΜΑΞ4404 
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ PEDIMAXX 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Οδηγίες ασφαλείας 
• Η συσκευή έχει κατασκευαστεί να αφαιρεί τους κάλους και το ξηρό δέρµα από τα πόδια σας, µην χρησιµοποιείτε την 

συσκευή σε απαλό δέρµα. 
• Το προϊόν είναι σχεδιασµένο για οικιακή και όχι εµπορική χρήση. 
• Χρησιµοποιήστε το προϊόν µόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. 
 
Κίνδυνος τραυµατισµού 

• Κρατήστε τη συσκευή και τα υλικά συσκευασίας µακριά από παιδιά και ζώα. Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού και 
ασφυξίας! 

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα µε µειωµένες ψυχικές, σωµατικές ή κινητικές ικανότητες ή/και από 
άτοµα µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, µόνο εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της 
συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε την συσκευή. 

• Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν η συσκευή , το εξάρτηµα για τρίψιµο ή το εξάρτηµα περιποίησης βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση. Αν είναι παραµορφωµένα ή έχουν υποστεί φθορές µπορεί να σας τραυµατίσουν το δέρµα. 

• Ελέγχετε τακτικά την περιοχή που περιποιείστε για να αποφύγετε το ρίσκο να εισχωρήσετε βαθιά στο δέρµα σας και να 
προκαλέσετε τραυµατισµούς. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόµενα σηµεία της συσκευής έρχονται σε επαφή µόνο µε τους κάλους. Μην τα αγγίζετε µε 
τα δάχτυλά σας, 

• Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε τραυµατισµένο, µολυσµένο, καµµένο από τον ήλιο δέρµα, ή πολύ κοντά σε 
σπυράκια, ελιές ή εξωγκοµένες φλέβες. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή αν υποφέρετε από αιµοφιλία, διαβήτη, 
ανοσοανεπάρκεια. 

• Αν έχετε δερµατικά προβλήµατα στο πόδια σας, συµβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 
• Για λόγους υγιεινής, κάθε εξάρτηµα πρέπει να χρησιµοποιείται από ένα µόνο άτοµο. ∆εν συνίσταται να µοιράζεστε το 

προϊόν. 
 
Κίνδυνος φωτιάς 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι µπαταρίες µπορεί να είναι θανατηφόρες αν καταποθούν! Γι' αυτό το λόγο, κρατήστε τις µπαταρίες και το 
προϊόν µακριά από παιδιά. Αν µια µπαταρία καταποθεί, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα. 

• Πριν εισάγετε τις µπαταρίες, ελέγξτε αν οι επαφές των κεριών ή του τηλεχειριστήριου και των µπαταριών είναι 
καθαρές. Καθαρίστε τις αν χρειάζεται. 

• Χρησιµοποιείτε µόνο τις σωστές µπαταρίες. 
• Πάντα να αντικαθιστάτε τις µπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιµοποιείτε µπαταρίες διαφορετικού τύπου ή µάρκας, ή 

µπαταρίες µε διαφορετική χωρητικότητα. Όταν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες, προσέχετε τη σωστή πολικότητα (+/-). 
• Αφαιρέστε τις µπαταρίες από το κερί αν έχουν εξαντληθεί ή αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το προϊόν για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη που µπορεί να προκύψει από διαρροή µιας µπαταρίας.  
• Αν µια µπαταρία έχει διαρροή, µην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή το δέρµα, τα µάτια και οι βλενογόνοι αδένες σας µε 

το υγρό της µπαταρίας. Αν αγγίξετε υγρό µπαταρίας, ξεπλύνετε τις περιοχές που ακούµπησαν µε άφθονο νερό αµέσως 
και επικοινωνήστε µε έναν γιατρό το συντοµότερο δυνατόν.  

• Αφαιρέστε µια µπαταρία που έχει διαρροή από το προϊόν αµέσως. Καθαρίστε τις επαφές πριν εισάγετε νέα µπαταρία. 
• Οι µπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν µε κανένα τρόπο, να αποσυναρµολογηθούν, να απορριφθούν σε φωτιά, 

να βυθιστούν σε υγρά, ή να βραχυκυκλωθούν.  
 
 
Φθορά συσκευής και εξαρτηµάτων 
• Αν η συσκευή έχει υποστεί φθορά, µην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε µόνοι σας και µην προσπαθήσετε να 

αντικαταστήσετε τα εξαρτήµατα οι ίδιοι. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. 
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολικές θερµοκρασίες, µεγάλες διακυµάνσεις θερµοκρασίας, απευθείας ηλιακό φως ή 

υγρασία. 
• Κρατάτε επαρκή απόσταση από πηγές θερµότητας όπως εστίες κουζίνας, φούρνους, τζάκια ή αναµµένα κεριά. 
• Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω και µην το χτυπάτε. 
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν µπορεί να βραχεί ή να πέσει σε νερό. 
• Μην αφήνετε το προϊόν να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Σβήνετε την συσκευή όταν δεν την χρησιµοποιείτε και κλείνετε 

το προστατευτικό καπάκι. 
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Περιεχόµενα και σύνοψη συσκευής 

 
 

1. Προστατευτικό καπάκι 
2. Εξάρτηµα περιποίησης 
3. Επιθέµατα περιποίησης (Χ6) 
4. Βούρτσα καθαρισµού 
5. Εξάρτηµα τριψίµατος 
6. Προστατευτικός δακτύλιος 
7. Βασική µονάδα 
8. Καπάκι της βασικής µονάδας 
9. Οn/off διακόπτης 
10. Τσαντάκι αποθήκευσης 

 
 
 
Θέτοντας την συσκευή σε λειτουργία 
Αποσυσκευάζοντας την συσκευή 
Αποσυσκευάστε όλα τα παρεχόµενα εξαρτήµατα και ελέγξτε ότι είναι όλα παρόντα και δεν έχουν φθορές από τη µεταφορά. Αν 
βρείτε κάποια βλάβη ή φθορά, µην τα χρησιµοποιήσετε (!), αλλά επικοινωνήστε άµεσα µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. 
Εισάγοντας τις µπαταρίες 

- Χρειάζεστε τέσσερις µπαταρίες 1.5 V τύπου ΑΑ. ∆εν περιλαµβάνονται στην συσκευή. 
- Αντικαταστήστε τις µπαταρίες την σωστή στιγµή όταν η ισχύς της συσκευής έχει µειωθεί. 

 
1. Ξεβιδώστε το καπάκι από την βασική µονάδα γυρνώντας το αριστερόστροφα. 
2. Πιέστε τους δύο λοβούς ασφαλείας του θαλάµου µπαταριών και αφαιρέστε το καπάκι από τον θάλαµο µπαταριών. 
3. Εισάγετε τέσσερις 1.5 V µπαταρίες τύπου ΑΑ (δεν περιλαµβάνονται) µέσα στον θάλαµο µπαταριών. Να είστε 

προσεκτικοί µε την πολικότητα. 
4. Τοποθετήστε το καπάκι του θαλάµου µπαταριών πίσω στην θέση του και κλείστε το καλά µέχρι να ασφαλίσει. 
5. Βιδώστε το καπάκι στην βασική µονάδα. 

 
 
Τοποθετώντας/εισάγοντας τα εξαρτήµατα 

- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από την βασική µονάδα. 
 
Εξάρτηµα τριψίµατος 

• Πριν την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον εξάρτηµα τριψίµατος. 
• Το εξάρτηµα τριψίµατος διαθέτει δύο µέρη. ∆ιαθέτει ένα δίσκο τριψίµατος και µία υποδοχή. 
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Εξάρτηµα περιποίησης 
 

 
 
Για να αφαιρέσετε ένα εξάρτηµα, πρώτα αφαιρέστε τον προστατευτικό δακτύλιο (γυρίστε τον δεξιόστροφα) κι έπειτα 
αφαιρέστε το εξάρτηµα από την βασική µονάδα. 
 
 
Ανάβοντας και σβήνοντας την συσκευή 

 
Ο διακόπτης on/off έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

= off 

= αργό 

= γρήγορο 
 
Γυρίστε τον διακόπτη στην ρύθµιση που επιθυµείτε. 
 

Αν χρησιµοποιείτε την συσκευή για πρώτη φορά, γυρίστε τον διακόπτη στην ρύθµιση  για να εξοικειωθείτε µε την συσκευή. 

Σας συνιστούµε την ρύθµιση  για την αφαίρεση των πιο λεπτών κάλων (πχ. Στα δάχτυλά σας) και την ρύθµιση  για του 
πιο χοντρούς κάλους. (πχ. Στις φτέρνες) 
 
 
Χρήση  

• Αν νιώσετε πόνο ή δερµατικούς ερεθισµούς κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, σταµατήστε αµέσως την χρήση. 
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε ένα µόνο σηµείο του δέρµατός σας για πάνω από 5 λεπτά. 

 
 
 

1. Συναρµολογήστε το εξάρτηµα τριψίµατος. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε τους δύο 
πύρους ασφαλείας του δίσκου τριψίµατος µέσα στις δύο εσοχές της υποδοχής και σφίξτε 
τον δίσκο τριψίµατος δεξιόστροφα µέχρι να νιώσετε κάποια αντίσταση. 

2. Σπρώξτε το εξάρτηµα τριψίµατος πάνω στον άξονα της βασικής µονάδας µέχρι το 
όριο. 

3. Εφαρµόστε τον προστατευτικό δακτύλιο στην βασική µονάδα και στρίψτε το 
αριστερόστροφα. 

1. Σπρώξτε το εξάρτηµα περιποίησης πάνω στον άξονα της βασικής µονάδας προς 
το όριο. 

2. Εφαρµόστε τον προστατευτικό δακτύλιο στην βασική µονάδα και γυρίστε τον 
αριστερόστροφα (βλ. Παράγραφο «Εξάρτηµα Τριψίµατος», βήµα 3) 
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Προετοιµασία του δέρµατος 
Πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή, πλύνετε τα πόδια σας και στεγνώστε τα καλά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείµµατα 
κρέµας ή λαδιού πάνω τους. 
 
Όσο πιο στεγνό είναι το δέρµα τόσο καλύτερα αποτελέσµατα θα έχει η συσκευή. 
 
 
Αφαίρεση κάλων 
 
Χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα τριψίµατος µόνο στους χοντρούς κάλους.  
 

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από την βασική µονάδα. 
2. Αν δεν έχει ήδη τοποθετηθεί, τοποθετήστε το εξάρτηµα τριψίµατος στην βασική µονάδα. Πριν την πρώτη χρήση, η 

ταινία πρέπει να αφαιρεθεί από το εξάρτηµα τριψίµατος. 

3. Αρχικά, γυρίστε την συσκευή στην ρύθµιση . Για να περιποιηθείτε και να αφαιρέσετε τους σκληρούς κάλους (π.χ. 

στις φτέρνες) γυρίστε τον διακόπτη στην ρύθµιση . 
4. Εφαρµόστε το εξάρτηµα τριψίµατος πάνω στον κάλο που πρόκειται να αφαιρέσετε και κινείστε την συσκευή πάνω στον 

κάλο µε µικρές κυκλικές κινήσεις.  Κινείτε την συσκευή αργά και χωρίς πίεση. Αν πιέζετε την συσκευή πολύ δυνατά 
πάνω στο δέρµα σας, το εξάρτηµα θα σταµατήσει αυτόµατα για να αποτρέψει τυχόν τραυµατισµούς. 

5. Να ελέγχετε την περιοχή που περιποιείστε συχνά κατά τη διάρκεια χρήσης για να µην τραυµατίσετε το δέρµα σας. 
6. Περιποιηθείτε κάθε πόδι σας για περίπου ένα λεπτό, µέχρι να αφαιρέσετε τις παχιές στρώσεις των κάλων. Έπειτα, 

σβήστε την συσκευή και περιµένετε µέχρι να σταµατήσει το εξάρτηµα τριψίµατος και αφαιρέστε τον προστατευτικό 
δακτύλιο και το εξάρτηµα τριψίµατος από την βασική µονάδα. 

 
 
Περιποίηση άκρων 
1. Συνδέστε το εξάρτηµα περιποίησης στην βασική µονάδα. 
2. Γυρίστε την συσκευή στην επιθυµητή ρύθµιση ταχύτητας και περιποιηθείτε το δέρµα που φροντίσατε προηγουµένως. 

Επαναλάβετε το ίδιο µε το εξάρτηµα περιποίησης αυτήν την φορά. 
3. Έπειτα, σβήστε την συσκευή και περιµένετε µέχρι να ακινητοποιηθεί το εξάρτηµα περιποίησης και αφαιρέστε τον 

προστατευτικό δακτύλιο και το εξάρτηµα περιποίησης από την βασική µονάδα. 
 
 
Μετά την φροντίδα 
 

1. Μετά την φροντίδα, απλώστε κρέµα πάνω στα πόδια σας για να µαλακώσει το δέρµα σας. 
2. Καθαρίστε την συσκευή µετά από κάθε χρήση µε την βούρτσα καθαρισµού που περιλαµβάνεται.(βλ. Κεφ. «καθαρισµός 

και αποθήκευση») 
 
Καθαρισµός και αποθήκευση 

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σβήσει. 
• Κανένα υγρό δεν πρέπει να εισχωρεί µέσα στην βασική µονάδα. Μην την βυθίζετε σε νερό και µην την 

καθαρίζετε κάτω από τρεχούµενο νερό. 
• Μην χρησιµοποιείτε καυστικούς ή αποξεστικούς καθαριστικούς παράγοντες ή πανάκια για να καθαρίζετε την 

συσκευή. 
 
Για λόγους υγιεινής, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται µετά από κάθε χρήση. 

1. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, αφαιρέστε τον προστατευτικό δακτύλιο και το εξάρτηµα που έχετε χρησιµοποιήσει, από την 
βασική µονάδα. 

2. Εξάρτηµα τριψίµατος. Αφαιρέστε το εξάρτηµα τριψίµατος. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε τον δίσκο τριψίµατος 
αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από την υποδοχή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Αφαιρέστε όλα τα υπολείµµατα δέρµατος µε την βούρτσα καθαρισµού που σας παρέχεται. Αν πρέπει, µπορείτε επίσης 

να ξεπλύνετε τον δίσκο τριψίµατος και την υποδοχή µε καθαρό, ζεστό νερό. 
4. Αφήστε τα δύο µέρη να στεγνώσουν καλά πριν ξανατοποθετήσετε το εξάρτηµα τριψίµατος. 
5. Εξάρτηµα περιποίησης: Επίσης, βουρτσίστε καλά το εξάρτηµα περιποίησης µε την βούρτσα καθαρισµού που σας 

παρέχεται. Καθαρίστε το εξάρτηµα αν χρειάζεται µε οινόπνευµα ή καθαρό, κρύο νερό. 
6. Αφήστε το εξάρτηµα περιποίησης να στεγνώσει καλά.  
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Τα επιθέµατα περιποίησης µπορούν να αντικατασταθούν. Για να το κάνετε, αφαιρέστε το παλιό επίθεµα από το 
εξάρτηµα περιποίησης, βγάλτε την προστατευτική ταινία από ένα νέο επίθεµα και κολλήστε το νέο επίθεµα πάνω στο 
εξάρτηµα περιποίησης.  

7. Βασική µονάδα. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την βασική µονάδα µε ένα ελαφρώς νωπό πανί. Έπειτα, στεγνώστε το 
καλά µε ένα απαλό ύφασµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Συνδέστε το εξάρτηµα τριψίµατος στην βασική µονάδα. 
9. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω στην βασική µονάδα. Ο προστατευτικός δακτύλιος πρέπει να εφάπτεται 

στην βασική µονάδα ώστε το προστατευτικό καπάκι να βρίσκεται στην θέση του.  
10. Αποθηκεύστε την συσκευή και τα εξαρτήµατά της στο τσαντάκι αποθήκευσης που σας παρέχεται, σε στεγνό και ξηρό 

µέρος που δεν είναι προσβάσιµο από παιδιά ή κατοικίδια. 
 
Λύση προβληµάτων 
Πρόβληµα Πιθανή αιτία/Λύση 
Η συσκευή δε λειτουργεί.  • Μήπως οι µπαταρίες έχουν εξαντληθεί ή δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά; 

• Εισάγετε νέες µπαταρίες. 

Η συσκευή σταµατά κατά τη 
διάρκεια της χρήσης της. 

• Μην χρησιµοποιείτε πολύ πίεση. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή σταµατά αυτόµατα όταν 
ασκείτε µεγάλη πίεση στο δέρµα. 

 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μοντέλο : TV80038 
Κωδικός προϊόντος: Z 04404 
Παροχή ρεύµατος: 6 V DC (4 x 1,5 V µπαταρία τύπου ΑΑ) ∆εν περιλαµβάνονται. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   

• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.  
• Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) µήνες. 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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