
Remington CR4000 
Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези 
инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба. 
 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
• Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с 
намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, 
при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това 
рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не 
трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под 
наблюдение. 
• Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други 
съдове, съдържащи вода. 
• Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме. 
• Адаптерът за зареждане съдържа трансформатор. Не отрязвайте адаптера, 
за да го смените с друг щепсел, тъй като това създава опасна ситуация. 
• Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно. 
• Никога не включвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри ръце. 
• Изключвайте по време на почистване. 
• Пазете дългата коса и широките дрехи далеч от продукта, когато го 
използвате. 
• Perfect Pedi е предназначен само за крака. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ върху други 
части на тялото. 
• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ върху наранена, възпалена или раздразнена кожа. 
Избягвайте използването на уреда върху брадавици или други издатини. 
• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, ако страдате от диабет или имате лошо кръвообращение. 
• Ако усетите дразнене или дискомфорт, незабавно спрете да използвате 
продукта. 
• Не използвайте в една и съща зона за повече от 2-3 секунди наведнъж. 
• Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон. 
 
БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИИТЕ 
• Забележка: Извадете батериите, ако уредът не се използва дълго време. 
• Еднократните батерии не трябва да се презареждат. 
• Не трябва да се смесват различни видове батерии или нови и употребявани батерии. 
• Не допускайте късо съединение на контактите за батериите. 
• Използваните батерии трябва да бъдат извадени от уреда, рециклирани или изхвърлени 
по екологично чист начин (вижте РЕЦИКЛИРАНЕ). 
 



ЧАСТИ 
1. Държач за ролката 
2. Грапава ролка (Лилава) 
3. Екстра грапава ролка (Синя) 
4. Превключвател за вкл./ изкл. 
5. Дръжка 
6. Бутон за освобождаване на държача за 
ролки 
7. Капак на отделението за батерии 
8. Защитно капаче (не е показано) 
9. Почистваща четка (не е показана) 
  
ЗАПОЗНАВАНЕ С REVEAL PERFECT PEDI 
• Perfect Pedi е предназначен нежно да 
премахва твърда, мазолеста кожа, оставяйки 
краката копринено гладки. 
• Perfect Pedi включва две ролки: 
• Екстра грапава ролка (Синя): Екстра 
грапавата ролка е предназначена за премахване 
на много твърда мазолеста кожа. 
• Грапава ролка (Лилава): Грапавата ролка 
е по-фина е предназначена за премахване и 
изглаждане на твърда кожа. 
 
НАЧАЛО 
Бъдете търпеливи при първата употреба на вашата пила Perfect Pedi, както при всеки нов продукт, 
може да отнеме известно време, за да свикнете. Отделете време да се запознаете с вашия Perfect 
Pedi, тъй като сме сигурни, че ще получите години полезна употреба и пълно удовлетворение. 
 
ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ 
• Вашият Perfect Pedi изисква 2 алкални батерии „AA“  (включени в комплекта). 
• Уверете се, че продуктът е изключен. 
• За да отворите отделението за батерии, плъзнете капачето на отделението за батерии 
надолу. 
• Поставете батериите в отделението. Не забравяйте да следвате указанията, показани в 
отделението за батерии, за да поставите батериите правилно. 
• Плъзнете капачето на отделението за батерии нагоре, докато се затвори. 
• Забележка: Вашият Perfect Pedi няма да работи, ако батериите са поставени неправилно. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
  
ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА РОЛКИТЕ 
• Изберете коя ролка искате да използвате. 
• За да отстраните главата с ролката, натиснете бутона за освобождаване и повдигнете 
главата с ролката от дръжката. 
• За да поставите ролката, поставете държача на ролката върху дръжката, като се уверите, 
че колелцата на държача на ролката са подравнени с дръжката. 
• Натиснете държача на ролката върху горната част на дръжката, докато чуете „щракване“. 



 
НАЧИН НА УПОТРЕБА 
• Почистете и подсушете зоната, която планирате да обработвате. 
• Съвет: Поставете кърпа под краката си, за да събирате твърдата кожа, отстранена по време 
на почистването. 
• Свалете защитното капаче от главата с ролката. 
• За да включите Perfect Pedi, плъзнете превключвателя нагоре и ролката ще започне да се 
върти. 
• Нежно плъзгайте ролката върху твърдата кожа, която желаете да отстраните. Не 
натискайте силно. 
• След 2-3 секунди спрете и проверете кожата. Повторете до постигане на желания ефект. 
• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ в една и съща зона за повече от 2-3 секунди наведнъж. 
• Ако кожата започне да се усеща болезнена или възпалена, спрете веднага. 
• За да изключите Perfect Pedi, плъзнете превключвателя надолу. 
• След употреба избършете или изплакнете краката с топла вода. 
• Нанесете крем за крака за гладки резултати. 
 
ПОДМЯНА НА РОЛКИТЕ 
• Ролките трябва да са достатъчни за няколко процедури. 
• Трябва да смените ролките незабавно, ако видите признаци на повреда или ако отнема 
повече време, за да постигнете обичайните резултати. 
• Предлагат се резервни ролки: SP-CR1 
 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
• За да осигурите дълъг живот на вашия Perfect Pedi, почиствайте след всяка употреба. 
Най -лесният и хигиеничен начин за почистване на главата с ролката е чрез предоставената четка 
за почистване. 
• Този продукт не може да се мие. 
• Уверете се, че Perfect Pedi е изключен по време на почистване. 
• От време на време бършете дръжката с влажна кърпа. 
• Когато не се използва, съхранявайте с поставена защитна капачка. 
 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ 
• За да отворите отделението за батерии, плъзнете капачето на отделението за батерии 
надолу. 
• Отстранете старите батерии от отделението. 
 
РЕЦИКЛИРАНЕ 

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие 
на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните 
батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят 
заедно с несортирани общински отпадъци. 
Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е 
приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо 
официално място за рециклиране/събиране. 


