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CZ
PEDIKÚRNÍ KARTÁČ

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru,   kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrob-
ku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho případné další použití. 

Obsah balení 
1 x Pedikúrní kartáč
1 x návod k používání

Základní popis funkcí
- čistí vrchní i spodní stranu vašich nohou
- už žádné ohýbání se a natahování se při umývání nohou
- více než tisíc čistících štětin
- masíruje, odstraňuje starou pokožku a zbavuje vás špíny
- pemza vyhlazuje tvrdé, popraskané paty
- skvěle se hodí pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí

JAK TO FUNGUJE  - čistí, masíruje a odstraňuje suchou kůži
Pedikúrní kartáč je vhodný pro nohy různého stáří i velikostí a dokáže namasírovat a očistit 
nohy od prstů až po paty. Nejlepší na tomto výrobku je to, že jej mohou používat děti, dospělí, 
senioři i osoby se sníženou pohyblivostí.
Pedikúrní kartáč je revoluční a velmi užitečný pomocník, neboť je vybaven více než tisícem 
štětin, které masírují vrchní i spodní stranu vašich nohou. Dále je v něm zabudovaná pemza  
na ošetření ztvrdlých a popraskaných pat. Stačí pantofel připevnit na jakýkoliv povrch ve sprše 
či vaně. Jedinečný design Pedikúrního kartáče nejen očistí vaše nohy, namasíruje je, jemně od-
straní starou pokožku a zbaví vás špíny, ale navíc také vyčistí i místa mezi vašimi prsty. Suchá a 
ošklivá pokožka  vás již nebude trápit, Pedikúrní kartáč doslova změní způsob vašeho koupání. 
Díky němu se z vaší sprchy mohou stát lázně pro nohy. 
Pedikúrní kartáč si s sebou můžete vzít, i když se vydáte na cesty. Senioři a osoby se sníženou 
pohyblivostí si tento výrobek obzvláště oblíbí, protože nehrozí riziko upadnutí a není třeba se 
ohýbat. 

Jak jej používat
Připevněte spodní stranu Pedikúrního kartáče ve sprše či vaně pomocí přísavek, které byly 
vytvořeny tak, aby se přichytily na téměř jakýkoliv povrch v koupelně a neklouzaly. Vezměte si 
mýdlo nebo sprchový gel a vymáčkněte ho na horní stranu kartáče. Zasouvejte nohu do kar-
táče a zase ji vysouvejte, tisíc štětin ji přitom bude čistit a masírovat. Očistí se tak nejen vrchní 
strana nohy, ale i její spodek. Používejte v kombinaci se sprchou k opláchnutí pěny. Při čistění 
nohou a prostoru mezi prsty tak není třeba se ohýbat a namáhat.
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Doporučujeme 
Pro ještě větší komfort u seniorů a osob se sníženou pohyblivostí doporučujeme Pedikúrní 
kartáč používat v kombinaci s naším dalším výrobkem – universálním sedátkem do vany.

Bezpečnostní pokyny:
Výrobek nemusí správně fungovat, není-li správně nainstalován. Před použitím se ujistěte zda 
je kartáč přísavkami dobře přichycen. Při jejím používání se přidržujte aby nedošlo k uklouznu-
tí. U seniorů a osob se sníženou pohyblivostí doporučujeme používat v kombinaci se sedát-
kem do vany. 

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližší-
ho sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.
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Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby.




