
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, 

hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, 

Széchenyi út 31. E-mail: info@mopa.co.hu, Telefon: +36 

30 6 560 292 Munkanapokon: 9.00-16-óráig 

GARANCIA 

A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát 

biztosítunk. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia 

csak a számla bemutatásával érvényesíthető! 

ÁRTALMATLANÍTÁS 

Az elektromos és elektronikus hulladékokról 

(WEEE) szóló irányelv (2012/19/EU) 

szabályozza a termékek újrahasznosítását 

az elérhető legjobb 

visszanyerési és újrahasznosítási technikák 

alkalmazásával, amelyeknek célja a környezetre 

gyakorolt hatás minimalizálása, az energia és a források 

megtakarítása és a veszélyes anyagok 

szemétlerakókban való tárolásának elkerülése. A termék 

az elektromos és elektronikus berendezések osztályába 

tartozik, ezért kérjük, győződjön meg róla, hogy az 

élettartama lejártakor a terméket a helyi hatóságok 

követelményei szerint helyesen ártalmatlanítja. NEM 

ártalmatlanítható a háztartási hulladékkal együtt. 
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FONTOS INFORMÁCIÓK 

 A készülék tisztítását, gyermek csak 

felügyelet mellett végezheti! 

 A helytelen használat súlyos sérüléseket 

okozhat. 

 A termék csak a használati utasításban 

leírtak céljából használható! 
 Nincsenek a felhasználó által javítható 

alkatrészek a készülékben. 

 

SPECIFIKÁCIÓ 

Elem típusa: 3xAAA, 1.5 V, LR03, MN240 

Ez a készülék megfelel a jelenlegi 

termékekre vonatkozó uniós 

jogszabályoknak. 

A készülék nem alkalmas 

fürdőszobában történő 

használatra, mivel NEM vízálló! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NE merítse vízbe a 

készüléket! 

 Ne tartsa folyóvíz alá! 

 Ne használja sebes vagy 

berepedt bőrfelületen! 

 Ne használja a készüléket 

olyan bőrfelületen, ami az 

alábbi jeleket mutatja: 

bőrrenyheség, visszér, 

bőrbetegségek (például 

ekcéma, pikkelysömör, 

bőrgyulladás), vágások és 

horzsolások, bőrirritáció, 

szemölcsök, anyajegyek, 

túlérzékenység vagy napégés, 

visszérgyulladás, hegszövet, 

vagy más bőrbetegségek. 
Ajánlott bőrgyógyásza 

tanácsának kikérése, ha a 

készülék használatában 

bizonytalan. 

 Cukorbetegeknek nem 

javasoljuk a készülék 

használatát. 

 A görgőt csak egy személy 

használja! 

 Tartsa távol a görgőt: hajtól, 

nyaklánctól, lazább öltözéktől.  

 Csak külsőleg használandó! 

 Ne tartsa a készüléket 

hőforráshoz közeli helyen. 

 NE használja a készüléket, 

ha az nem megfelelően 

működik, vagy leesett és 

megsérült! 

 

 

60 SECOND 
Expressz pedikűr készülék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sima bőr egy perc alatt 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 

• Kérjük, olvassa el alaposan a 

használati útmutatót és őrizze meg, 

hogy szükség esetén később is 

tanulmányozhassa! 

• A készüléket 8 év feletti gyermek vagy 

csökkent fizikális, érzékelési vagy 

mentális képességekkel rendelkező 

vagy tapasztalattal és megfelelő 

ismeretekkel nem rendelkező 

személyek csak abban az esetben 

használhatják, amennyiben az 

felügyelet alatt történik vagy 

tájékoztatást kapnak a készülék 

biztonságos használatáról és megértik 

az előfordulható veszélyeket! Ügyeljen 

rá, hogy gyermeke ne játsszon a 

készülékkel! A készülék tisztítását, 

gyermek csak felügyelet mellett 

végezheti! 
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BEVEZETÉS 

A 60 SECOND Expressz pedikűr készülék 

másodpercek alatt távolítja el a kemény, durva 

és száraz bőrt és mesésen simává teszi lábait.  

A KÉSZÜLÉK RÉZEI 

 szemből      hátulról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Görgő 

2. Görgő kioldó gomb 

3. Görgő fej kioldó gomb 

4. Be/Ki kapcsoló csúszka 

(2 sebességfokozattal) 

5. Biztonsági kapcsoló 

6. Elemtartó fedél 

7. Tisztítókefe 

 

 

 

 

AZ ELEM BEHELYEZÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

Az elemek behelyezéséhez, húzza 

le a készülék hátulján található 

elemtartó fedelet.  

Helyezzen be 3 db 1,5V AAA típusú 

alkáli elemet, ügyelve a (+) és (-) 

polaritásra az ábra szerint.  

Helyezze vissza az elemtartó 

fedelet, ügyelve rá, hogy az 

pontosan a helyére kerüljön.  

 Amennyiben a készüléket 

hosszabb ideig nem használja, 

vegye ki az elemeket.  

 NE használjon tölthető elemeket. 

 Ha az elemek elérték az 

élettartamuk végét, a helyi 

előírásoknak megfelelően, az erre 

kijelölt hulladékgyűjtőbe helyezze 

őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

A 60 SECOND Expressz pedikűr készülék 

másodpercek alatt távolítja el a kemény, 

durva és száraz bőrt lábáról és a sarkairól. 

A készüléket ne használja más testrészein.  

1. Lépés 

Győződjön meg róla, hogy 

lábán a bőr tiszta és 

teljesen száraz. 

Megjegyzés: a készüléket 

ne használja sérült 

bőrfelületen. 

  

2. Lépés 

A Be/Ki kapcsológomb 

közepén nyomja meg a 

biztonsági kapcsolót és 

felfelé tolva a kapcsolót, 

kapcsolja be a készüléket.  

 

3. Lépés 

Válassza ki a megfelelő 

sebességet. Ha a gombot félig 

tolja felfelé, akkor az 1-es, ha 

teljesen feltolja, akkor a 2-es 

fokozat kerül kiválasztásra.  

 

 

 

4. Lépés 

Gyengéden mozgassa a 

készüléket a kezelt 

területen előre és hátra      

2 - 3 másodpercig 

alkalmanként. Néha álljon 

meg és ellenőrizze az 

eredményt. Ne kezelje túl 

sokáig az adott területet, 

mert fájdalmat okozhat.  

Megjegyzés: sose 

nyomja a görgőt olyan 

erősen a bőrére, hogy az 

leálljon! 

 

5. Lépés 

A kezelés végén a Be/Ki 

kapcsológombot húzza le 

az OFF pozícióba, ezzel 

kikapcsolja a készüléket. 

 

TISZTÍTÁS 

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék 

kikapcsolt állapotban van. 

Vegye le a görgőfejet a kioldógombbal. 

A tisztítókefével tisztítsa meg 

a fejet.  

 

A görgőt a tisztításhoz vegye ki a fejből. 

Ehhez nyomja meg a görgő kioldó 

gombot. Folyóvíz alatt öblítse le a 

görgőt és teljesen szárítsa meg. Mielőtt 

ismét használná a készüléket, 

győződjön meg róla, hogy a görgő és a 

görgőfej pontosan vissza lett illesztve a 

helyére.  

A készülék testét puha, nyirkos ruhával 

tisztítsa meg.  

NE merítse vízbe és a tisztításhoz ne 

használjon oldószert vagy 

karcosodást okozó tisztítószert! 

 

GÖRGŐCSERE 

A legjobb eredmény elérése érdekében, javasoljuk a 

görgő cseréjét, amennyiben az kopás jeleit mutatja vagy 

a kezelés hatékonysága csökken. A cserék közti 

időtartamot a használat intenzitása és a kezelt bőrfelület 

nagysága nagyban befolyásolja. Csak a készülék 

tartozékait használja! NE használjon más tartozékot! 

Nyomja meg a görgő kioldó gombot a 

készülék oldalán és vegye ki a görgőt.  

 

 

Helyezze be az új görgőt úgy, hogy a 

nagyobb furatba illeszkedjen a 

nagyobb csatlakozótű, majd kattintsa a 

helyére a görgőt. Mielőtt bekapcsolná a 

készüléket, győződjön meg róla, hogy a 

görgő megfelelően a helyére került!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


