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Elektrický pilník na chodidlá
Návod na obsluhu
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Pred použitím tohto prístroja sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že 
ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Prístroj používajte iba takým spôsobom, 
ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 
Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame 
uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu 
zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť prístroj opäť 
do originálnej škatule od výrobcu.

SPE 4110BL
SPE 4111RS
SPE 4112VT
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DÔleŽITÉ beZPeČnosTnÉ UPoZoRnenIa
ČÍTaJTe PoZoRne a UsCHoVaJTe ICH na 
bUDÚCe PoUŽITIe.

• Prístroj môžu používať deti od 8 rokov, 
osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
či mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a znalostí, 
ak sú pod dozorom alebo boli poučené 
o používaní prístroja bezpečným spôsobom 
a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. 
Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom 
nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 
8 rokov a pod dohľadom. Prístroj udržiavajte 
mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti 
sa nesmú hrať s prístrojom.

• Tento prístroj je určený na domáce použitie 
a slúži na odstránenie stvrdnutej kože 
z chodidiel dospelých osôb. Nepoužívajte ho 
na detské chodidlá alebo na iné účely, než 
na ktoré je určený. Mohlo by dôjsť k jeho 
poškodeniu.

• Prístroj nevystavujte vplyvom vonkajšieho 
prostredia, extrémnym teplotám, priamemu 
slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti 
alebo nadmernému prašnému prostrediu. 
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• Prístroj neumiestňujte v blízkosti vyhrievacích 
telies, otvoreného ohňa alebo iných 
zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.

•  Prístroj používajte iba s originálnym brúsnym 
valčekom.

• Pred každým použitím sa presvedčte, či 
prístroj nie je poškodený a či je brúsny valček 
správne upevnený v hlavici pilníka. Ak prístroj 
vykazuje akékoľvek známky poškodenia, 
nepoužívajte ho.

• Prístroj používajte v dostatočnej vzdialenosti 
od vane, umývadla alebo iných nádob 
s napustenou vodou.

• Prístroj nepoužívajte vo vaní alebo 
v sprche. Nečistíte ho pod tečúcou vodou, 
nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu 
ani ho neponárajte do vody alebo inej 
tekutiny.

• Nenechávajte prístroj v prevádzke bez 
dozoru.

• Prístroj nepoužívajte na podráždenú 
červenú, poranenú alebo popálenú pokožku, 
pigmentové znamienka, kožné výrastky, 
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bradavice alebo na pokožku postihnutú 
ekzémom či vyrážkou atď. Taktiež by ste 
prístroj nemali používať na odstraňovanie 
zdravej pokožky. Inak môže dôjsť k narušeniu 
niektorej z kožných vrstiev. 

• Diabetici a ľudia s vysokým krvným tlakom 
by mali konzultovať použitie tohto prístroja 
s lekárom.

• Vždy po ukončení používania prístroj 
vypnite.

• batérie uchovávajte mimo dosahu detí, 
pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať 
nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehltlo batériu, 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

• Nepokúšajte sa batérie skratovať, rozlamovať 
ani ich nevhadzujte do ohňa. batérie 
nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, 
ohňu a pod.

• Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej 
situácie, prístroj neopravujte sami ani 
ho nijako neupravujte. V prípade opravy 
kontaktujte autorizované servisné stredisko. 
Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku 
straty zákonného práva z chybného plnenia, 
prípadne záruky za akosť.
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PoPIs eleKTRICKÉHo PIlnÍKa

a

2

1

3

4
5

6

7

1  Hlavica

2  Rotačný brúsny valček  
s diamantovými časticami 
1 700 (±200) ot./min

3 Kryt priestoru na uloženie batérií

4  Posuvné tlačidlo zapnutia a vypnutia 
(I/0)

5 bezpečnostná poistka

6 Rukoväť

7 Čistiaca kefka
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Čo Je ZRoHoVaTenÁ KoŽa?

• Zrohovatená koža je úplne bežný jav, ktorý sa vyskytuje predovšetkým na chodidlách. 
Vznik zrohovatenej kože môže byť podporený nosením nesprávnej obuvi, obezitou, 
nesprávnym spôsobom chôdze, deformáciou kostí alebo extrémne suchou pokožkou. 
Ak trpíte zvýšenou tvorbou zrohovatenej kože, mali by ste hľadať jej príčinu a snažiť sa 
ju eliminovať. O radu môžete požiadať svojho lekára. 

• Ako prevencia sa odporúča pravidelná relaxácia nôh, osviežujúce kúpele a ošetrovanie 
pokožky vhodným krémom. 

ÚČel PoUŽITIa eleKTRICKÉHo PIlnÍKa

• Elektrický pilník slúži na odstraňovanie zrohovatenej kože z chodidiel dospelých osôb. 
Jeho použitie je veľmi jednoduché, rýchla a efektívne. Jemnými krúživými pohybmi 
pilníka účinne a bezpečne odstránite nežiadúcu odumretú pokožku. Vaše chodidlá 
budú znovu jemné a hladké na dotyk.

ZDRoJ naPÁJanIa

• Na napájanie elektrického pilníka použite 3 ks batérie typu LR03/AAA (3× 1,5 V).

Vloženie, vyberanie a výmena batérií
• Vystrčte kryt priestoru pre uloženie batérií A3. Priestor na batérie je vybavený 

textilnou páskou na jednoduchšie vybratie batérií. Pred vkladaním batérií natiahnite 
túto pásku naprieč priestorom na batérie a jej voľný koniec pridržte palcom. Do 
priestoru na batérie postupne vkladajte batérie a dbajte na ich správnu polaritu, ktorá 
je vyznačená vo vnútri priestoru na batérie. Kryt A3 uzatvoríte. Uzatvorenie krytu A3 
je signalizované tak, že počuteľne zacvakne.

Poznámka:
Nekombinujte nové a použité batérie alebo batérie rôzneho typu, napr. alkalické 
batérie a nabíjacie batérie.

• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové. Pred vyberaním batérií zatiahnite za textilnú 
pásku, ktorá je umiestnená vo vnútri priestoru pre batérie. Tým dôjde k uvoľneniu 
batérií a ich jednoduchému vytiahnutiu. 

•  Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odporúčame vám vytiahnuť batérie.

VloŽenIe a VYbeRanIe bRÚneHo ValČeKa

• brúsny valček A2 vložte do hlavice A1 tak, aby pružný biely hriadeľ, ktorý je 
umiestnený na jednom konci brúsneho valčeka A2, zapadol do unášača hriadeľa. 
Unášač hriadeľa je umiestnený v spodnej časti hlavice A1. brúsny valček A2 zatlačte 
smerom do hlavice A1 tak, aby druhý koniec brúsneho valčeka A2 zapadol do 
kovovej svorky v hornej časti hlavice A1. Upevnenie brúsneho valčeka A2 v hlavici je 
signalizované tak, že počuteľne zacvakne. 
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b

2

1

• Na vytiahnutie zatlačte brúsny valček A2 nadol smerom k rukoväti A6 a ťahom 
smerom von z hlavice A1 ho vymeňte.

C

2

1
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PoUŽITIe eleKTRICKÉHo PIlnÍKa

• Pred každým použitím sa uistite, či pilník nie je poškodený a či brúsny valček A2 je 
správne usadený v hlavici A1. 

• Z chodidiel odstráňte všetok odev. Pod chodidlá položte uterák alebo podložku, do 
ktorej sa bude zachytávať odstránená koža.

• Pokožka, ktorú chcete ošetriť pilníkom, musí byť suchá. Na spustenie pilníka stlačte 
bezpečnostnú poistku A5 a súčasne posuňte tlačidlo A4 smerom nahor do polohy 
zapnuté. brúsny valček A2 začne rotovať. Priložte ho ku zrohovatenej pokožke. Pri 
použití dbajte na to, aby sa valček A2 nedostal do kontaktu s odevom. 

•  Jemnými krúživými pohybmi, pomaly a opatrne odstraňujte zrohovatenú pokožku. Na 
pokožku príliš netlačte. Ošetrenie jedného miesta by nemalo trvať dlhšie ako dve až 
tri sekundy. Príliš dlhá doba alebo veľký tlak na pokožku môže spôsobiť jej poranenie. 
Rovnakým spôsobom ošetríte všetky miesta, z ktorých chcete odstrániť zrohovatenú 
pokožku. 

• Na vypnutie pilníka stlačte bezpečnostnú poistku A5 a súčasne posuňte tlačidlo A4 
smerom nadol do polohy vypnuté.

oŠeTRenIe PoKoŽKY na noHÁCH Po PoUŽITÍ PIlnÍKa

• Po odstránení zrohovatenej pokožky aplikujte na chodidlá telové mlieko, olej alebo 
vhodný krém. Na ošetrené miesta neaplikujte antiperspirant alebo iné prípravky, ktoré 
by mohli spôsobiť podráždenie pokožky.

ČIsTenIe a ÚDRŽba

• Skôr než pilník začnete čistiť, uistite sa, či je vypnutý. 
• Po každom použití očistíte brúsny valček A2 priloženou kefkou A7. 
• Na čistenie vonkajšieho povrchu hlavice A1 a rukoväte A6 môžete použiť mierne 

navlhčenú handričku. Všetko potom vytrite dosucha.
• Tento pilník nie je vhodný na čistenie pod vodovodným kohútikom. Nestriekajte naň 

vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky,riedidla, rozpúšťadlá atď.

Výmena brúsneho valčeka
• Ak brúsny valček javí známky opotrebenia, vymeňte ho za nový.
• Náhradný brúsny valček A2 zakúpite v kamenných a internetových predajniach.
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PoKYnY a InfoRMÁCIe o ZaobCHÁDZanÍ s PoUŽITÝM obaloM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

lIKVIDÁCIa PoUŽITÝCH baTÉRIÍ 
batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, preto nepatria do 
bežného domového odpadu. batérie odovzdajte na príslušnom zbernom 
mieste, ktoré zaistí ich ekologickú likvidáciu. Kontakt na najbližšie zberné 
miesto si vyžiadajte na obecnom úrade alebo u svojho predajcu. 

lIKVIDÁCIa PoUŽITÝCH eleKTRICKÝCH a eleKTRonICKÝCH 
ZaRIaDenÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách 
môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 
zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 
mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými 
predpismi udeliť pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si 
potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
likvidácia v ostatných krajinách mimo európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok 
zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe 
likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

TeCHnICKÉ ÚDaJe

Napájanie  ...........................................................................4,5 V (3× batéria typu LR03/AAA)
Rotačný brúsny valček ............................................................................. 1 700 (±200) ot./min
Hlučnosť .......................................................................................................................76 db(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto prístroja je 76 db(A), čo predstavuje hladinu 
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.




