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 FONTOS 
INFORMÁCIÓK

Ez a termék nem alkalmas 
fürdőszobai használatra, és 
NEM vízálló

• NE tegye olyan helyre, ahonnan 
leeshet, vagy vízbe kerülhet. 

• NE merítse vízbe a terméket.
• NE tartsa a terméket folyó víz alá. 
• A termék egy nedves ruha 

segítségével tisztítható. NE 
használjon oldószereket vagy súroló 
hatású tisztítószereket. 

• A kristályfejet tisztításkor el kell 
távolítani a készülékről, egy 
melegvizes edénybe tenni, majd 
használat előtt hagyni kell, hogy a 
levegőn teljesen megszáradjon. NE 
használjon oldószereket vagy súroló 
hatású tisztítószereket. 

• A tartozékokat néhány havonta 
cserélni kell. Ha elszíneződtek, 
vagy elveszítették alakjukat, azonnal 
cserélni kell őket. 

• NE használjon ellenjavallt 
tartozékokat. 

• NE tegye a terméket hőforrás 
közelébe. 

• NE használja a terméket, ha az nem 
működik megfelelően, ha az leesett 
vagy károsodott. 

• A készülék nem tartalmaz a 
felhasználó által is javítható részeket. 

• A termék nem megfelelő használata 
sérülést okozhat. 

• A terméket kizárólag annak 
rendeltetése szerint szabad 
használni, a használati utasításban 
leírtaknak megfelelően. 
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ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Kérjük, alaposan olvassa el az 
utasításokat, és tartsa meg őket 
későbbi felhasználásra. 

• NE használja a készüléket sebes, 
rosaceás bőr, gennyes vagy 
gyulladt pattanások, bőrekcéma, 
gyulladt vagy beteg bőr, illetve 
egyéb bőrelváltozás esetén. 
Ha kétségei vannak, keresse fel 
orvosát. 

• Kizárólag külső használatra.
• 14 éven aluli gyerekek nem 

használhatják. Gyermekektől és 
háziállatoktól elzárva tartandó. 

• A terméket csökkent érzékeléssel 
vagy mentális képességekkel 
rendelkező személyek nem 
használhatják, kivéve ha 
a biztonságukért felelős 
személy felügyelete alatt vagy 
felvilágosítását követően történik a 
használat. 

ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék az elektromos vagy 
elektronikus berendezések 
osztályába tartozik, ezért 
kérjük, győződjön meg róla, 
hogy az élettartam lejártát 
követően a terméket a helyi 
hatóságok követelményei szerint 
helyesen ártalmatlanítja. NEM 
semlegesíthető a háztartási 
hulladékkal együtt. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Amennyiben bármilyen kérdése merülne 
fel vagy nehézségei lennének a készülék 
használatával kapcsolatban, kérjük, hívja 

fel információs vonalunkat a  
06 1 4569040 telefonszámon vagy 
kérdéseivel küldjön egy e-mailt az  

info@hansborg.hu címre.

GARANCIA

A készülék normál használata esetén 
2 év cseregaranciát biztosítunk a 
végfelhasználó részére. A vásárlás 
dátumát igazolja számlával/blokkal.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A forgalomba hozó vállalat a 
2/1984. (III.10.) BkM-IpM 
együttes rendelet értelmében 

tanúsítja, hogy ezen típusú készülék 
megfelel a műszaki adatokban megadott 
értékeknek, valamint a 89/336/EEC európai 
direktívának az elektromágneses 
összeférhetőség tekintetében, a 73/23/EEC 
európai direktívának az elektromos 
biztonságot és a 93/68/EEC európai 
direktívának a CE jelölést illetően.
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AZ ÖN RAPID HEEL SMOOTHER KÉSZÜLÉKE

KUPAK TÁROLÓ REKESSZEL 
Használat után helyezze vissza a 
kupakot. A kupak a kis kristályfej 
tárolására szolgáló tároló rekesszel 
rendelkezik. 

GYORS SAROKÁPOLÓ 
KÉSZÜLÉK 
FORGÓFEJJEL 
Használathoz 
egyszerűen kattintsa a 
helyére a fejek egyikét. 
 
NAGY KRISTÁLYFEJ 
Eltávolítja az elhalt bőrsejteket, a 
száraz bőrt és a bőrkeményedéseket, 
ezáltal selymessé teszi a bőrt. Ideális 
nagyobb területekre, mint például a 
sarok. 

KIS KRISTÁLYFEJ 
Eltávolítja az elhalt bőrsejteket, a 
száraz bőrt és a bőrkeményedéseket, 
ezáltal selymessé teszi a bőrt. Ideális 
kisebb területekre, mint például a 
lábujjak. 
 

GYŰJTŐFEJ/
VÉDŐBURKOLAT 
Használathoz 
egyszerűen kattintsa a 
helyére. Védi a kezet 
és összegyűjti az elhalt 
bőrsejteket. 

INDÍTÓ/
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ  
GOMB Be-/kikapcsolja a 
készüléket és szabályozza a 
sebességet: átlagos (1) vagy 
intenzív (2) fokozatra. 

ELEMEK HELYE 
Használathoz helyezzen 
be 2 darab AA méretű 
elemet (nem járnak a 
készülékhez). 

KEZELT TERÜLETEK


