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 SUOMI

Hyvä asiakas
Olemme iloisia siitä, että olet valinnut tuotevalikoimaamme kuuluvan tuotteen. Beurer 
edustaa laadukkaita ja perusteellisesti tutkittuja laatutuotteita, jotka liittyvät seuraaviin 
teemoihin: lämpö, paino, verenpaine, kehon lämpötila, syke, pehmeät hoitomuodot, 
hieronta, kauneudenhoito, lastenhoito ja ilma.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje 
myöhempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

Ystävällisin terveisin
Beurer-tiimi 

Pakkauksen sisältö
- Peruslaite
- Rulla, karkea 
- Rulla, hieno
- Ruostumaton teräsraspi
- Verkkovirtasovitin
- Puhdistusharja
- Micro USB -latauskaapeli
- Verkkosovitin
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 VAROITUS
• Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön, ei 

kaupalliseen käyttöön.
• Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensori-

set tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole tarvit-
tavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä 
valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he 
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman val-

vontaa.
• Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on hävitettävä asianmu-

kaisesti. Mikäli virtajohtoa ei voi vaihtaa, laite on hävitettävä 
asianmukaisesti.

Merkkien selitykset
Käyttöohjeessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleja:

VAROITUS Varoitus loukkaantumisvaarasta tai terveyttä uhkaavasta 
vaarasta.

HUOMIO Turvallisuusohje, joka ilmoittaa mahdollisista laitteelle/
lisävarusteille aiheutuvista vaurioista.

Huomautus Huomautus tärkeistä tiedoista.

Noudata käyttöohjetta

Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-di-
rektiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.

Valmistaja

Laite on kaksoiseristetty ja vastaa siten suojausluokkaa 2.

Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa.
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1.  Tarkoituksenmukainen käyttö
Ihon kovettumien poistajan avulla saat poistettua kovettumat, känsät ja karheudet nopeasti, 
helposti ja tehokkaasti hankalistakin paikoista.
Pakkaus sisältää karkean ja hienon raspiosan sekä teräsraspin. Näillä raspiosilla voit 
käsitellä hoidettavia alueita optimaalisesti. 
Laite on tarkoitettu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttöön. Valmistajaa ei voida pitää 
vastuullisena vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai huolimattomasta 
käytöstä.

2.  Turvallisuusohjeita
Lue käyttöohje huolellisesti! Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
henkilö- tai esinevahinkoja. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää ja myös muiden käyttöä 
varten. Anna käyttöohje mukaan, jos luovutat laitteen eteenpäin.

  VAROITUS
• Älä anna pakkausmateriaalia lasten käsiin. Tukehtumisvaara!
• Lapsia on valvottava laitteen käytön aikana.

 HUOMIO
Käyttö saattaa johtaa ihon voimakkaaseen kuumenemiseen.
•  Seuraa tuloksia säännöllisesti hoidon aikana. Tämä koskee erityisesti diabeetikkoja, 

sillä heidän kipuherkkyytensä on alentunut, minkä takia vahinkoja saattaa syntyä 
helpommin. Ole aina erittäin varovainen. Jos olet epävarma, käänny lääkärisi 
puoleen.

• Laitteen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista.
•  Mikäli laitetta käytetään pidemmän aikaa intensiivisesti, esim. jalkapohjien 

kovettumien hiomisen yhteydessä, se voi kuumentua voimakkaammin. Jotta 
palovammoilta vältyttäisiin, on tällaisessa käytössä pidettävä pidempiä taukoja. 
Valvo laitteen kuumenemista oman terveytesi suojaamiseksi. Tämä koskee 
erityisesti kuumuudelle herkkiä henkilöitä.

• Laite on tarkoitettu kotikäyttöön, ei lääketieteelliseen tai kaupalliseen käyttöön.
• Laitetta tulee käyttää hygieniasyistä vain yhdellä henkilöllä.
• Ennen reklamaatiota tarkista ensin paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse!
• Käytä laitetta ainoastaan pakkaukseen sisältyvien lisäosien kanssa.
• Älä käytä lemmikkeihin/eläimiin.
• Pidä laite etäällä lämmönlähteistä.
•  Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti 15 minuuttia pidempää aikaa. Tämän ajan 

kuluttua on pidettävä vähintään 15 minuutin tauko moottorin ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

• Käsien on oltava kuivat aina laitetta käsiteltäessä.
• Laitetta ei saa käyttää herkillä tai ärtyneillä ihoalueilla.
•  Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita. Jos 

olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
ilmoitettuun asiakaspalveluosoitteeseen.

•  Älä vedä, väännä tai taita virtajohtoa.
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•  Varmista, ettei virtajohtoa vedetä terävien esineiden yli eikä aseteta niiden päälle.
•  Kytke verkkosovitin ainoastaan määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.
•  Älä missään tapauksessa avaa laitteen koteloa.
•  Pidä laite etäällä terävistä esineistä. 
•  Jos laite on pudonnut tai muulla tavoin vaurioitunut, sitä ei saa enää käyttää.
•  Laitteen virta on katkaistava ja pistoke irrotettava pistorasiasta jokaisen 

käyttökerran jälkeen sekä aina ennen puhdistamista.

 VAROITUS: Sähköisku
Kuten kaikkia sähkölaitteita, myös tätä laitetta on sähköiskujen välttämiseksi 
käsiteltävä varovasti ja harkitsevasti.

Noudata sen vuoksi seuraavia käyttöä koskevia ohjeita:
•  vain mukana toimitetulla verkkosovittimella ja ainoastaan verkkolaitteessa 

ilmoitetulla verkkojännitteellä, 
• Älä käytä laitetta, jos siinä tai lisävarusteissa on näkyviä vaurioita.
• Älä käytä laitetta ukkosen aikana.
Sammuta laite välittömästi, jos se ei toimi tai jos siinä ilmenee käyttöhäiriöitä, ja irrota 
laite verkkovirrasta. Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta, 
älä sähköjohdosta tai laitteesta. Älä koskaan pitele tai kanna laitetta verkkojohdosta. 
Pidä johdot etäällä kuumista pinnoista.
Varmista, etteivät pistoke ja johto joudu kosketuksiin veden tai muiden nestemäisten 
aineiden kanssa.
Noudata seuraavia käyttöä koskevia ohjeita:
• Käytä laturia vain kuivissa sisätiloissa.
• Käsittele laturia vain kuivin käsin.
•  Älä käytä laturia kylpyammeessa, suihkussa tai vedellä täytetyn pesualtaan 

läheisyydessä.
• Älä käytä laturia uima-altaassa, poreammeessa tai saunassa.
• Älä käytä laturia ulkotiloissa.
Älä tartu laitteeseen, jos se on pudonnut veteen ollessaan kytkettynä verkkolaitteeseen.

  VAROITUS: Korjaus 
•  Sähkölaitteiden korjaustyöt on annettava ammattilaisten tehtäväksi. 

Epäasianmukaisesti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa vakavia vaaroja. 
Jos laitteessa esiintyy vikoja tai vaurioita, vie laite valtuutettuun korjausliikkeeseen 
korjattavaksi.

 VAROITUS: Palovaara
Epäasianmukainen käyttö tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa palovaaran.
Noudata sen vuoksi seuraavia käyttöä koskevia ohjeita:
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa, erityisesti jos lähettyvillä on lapsia.
• Älä käytä laitetta peitettynä, esimerkiksi peiton tai tyynyn alla.
• Älä käytä laitetta bensiinin tai muiden helposti syttyvien aineiden lähellä.
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   Akkujen käsittelyyn liittyvät ohjeet
•  Jos akusta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele al-

tistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
•   Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista akun ja tukehtua. Akut on siksi 

säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa!
• Tarkista napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).
•  Jos akusta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja puhdista akkukotelo kui-

valla liinalla.
• Älä altista akkuja liialliselle lämmölle.
•  Räjähdysvaara! Akkuja ei saa heittää tuleen.
• Akkuja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.
• Käytä ainoastaan käyttöohjeessa mainittuja latauslaitteita. 
•  Akut tulee ladata täyteen ennen käyttöä. Valmistajan antamia ja tässä käyttöoh-

jeessa mainittuja latausohjeita tulee noudattaa.
• Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa (katso kohta 4).
•  Saavuttaaksesi mahdollisimman pitkän käyttöiän lataa akku täyteen vähintään kah-

desti vuodessa.

   Laitteen hävittäminen
Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa ympäristösyistä hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana.  Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se 
asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee hävittää EU:n 
antaman sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta 
jätehuoltoviranomaisilta.
Hävitä käytetyt, täysin tyhjät akut viemällä ne paikalliseen paristonkeräys- tai ongel-
majätepisteeseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävitettäväksi. Laki 
edellyttää, että akut hävitetään asianmukaisella tavalla.
Ympäristölle haitallisissa akuissa on seuraavia merkintöjä: 
Pb = paristo sisältää lyijyä,
Cd = paristo sisältää kadmiumia, 
Hg = paristo sisältää elohopeaa.
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3. Laitteen kuvaus
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1. Peruslaite 6. Suojus

2. Rulla, hieno 7. LED-valo

3. Rulla, karkea 8. Latauksen merkkivalo

4. Kovettumaraspi 9.  Virtakytkin, jossa kaksi nopeustasoa

5. Raspin suojus 10. Micro-USB-liitäntä

4. Käyttöönotto
• Poista laite pakkauksesta.
• Varmista, etteivät laite, pistoke ja johto ole vahingoittuneet.
• Kytke laite sähköverkkoon  laitteen ollessa sammutettuna.
• Asettele laitteen johto niin, ettei siihen kompastu.
• Lataa laitetta noin kolmen tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akku latautuu, 

kun latauksen vihreä merkkivalo vilkkuu. Laitteen akku on ladattu täyteen, kun merkkivalo 
palaa jatkuvasti vihreänä. Sen jälkeen voit käyttää laitetta joko akkutoiminnolla tai 
verkkovirralla.

• Latauksen punaisen merkkivalon vilkkuminen akkukäytön aikana tarkoittaa, että akku on 
tyhjä. Lataa laite kytkemällä se verkkosovittimeen.

• Akku kestää johdottomassa käytössä noin 25 minuuttia. Sen jälkeen laitteen käyttämistä 
voi jatkaa verkkovirralla. 
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 HUOMIO 
•  Hygieniasyistä laitetta ei tule käyttää yhteisesti muiden ihmisten kanssa.
•  Käynnissä olevaa laitetta ei saa päästää kosketuksiin muiden ihoalueiden (kuten 

ripsien, hiusten yms.), vaatteiden tai narujen kanssa loukkaantumisvaaran sekä 
laitteen tukkeutumisen tai vahingoittumisen välttämiseksi.

•  Älä käytä laitetta ilman lääkärin lupaa, jos ihosi on ärtynyt tai jos sinulla on 
suonikohjuja, ihottumaa, näppyjä, (karvaisia) luomia tai haavoja. Sama koskee myös 
henkilöitä, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä, diabetes, verenvuototauti tai 
immuunivaje. 

 Huomautus
•  Ihon kovettumien poistajaa voidaan käyttää niin kuivalla kuin kostealla iholla. 

Kovettumien poisto on tehokkaampaa kuivalla iholla.
•  Jos käytät laitetta kuivalla iholla, ihon on oltava täysin kuiva ja rasvaamaton.
•  Älä rasvaa ihoa ennen kovettumien poistoa.
•  Älä poista samasta kohdasta liikaa kovettunutta ihoa, sillä tämä saattaa edesauttaa 

paksumpien kovettumien muodostumista.

5. Käyttö
• Varmista, että rullaosa on kiinnitetty laitteeseen oikein.
• Käynnistä laite työntämällä virtakytkin halutulle nopeustasolle.
• LED-valon ansiosta kovettumien havaitseminen ja poistaminen on helppoa.
• Voit käsitellä voimakkaasti kovettuneita jalkojen ihoalueita kahvan päässä olevalla 

jalkaraspilla.
• Voit poistaa paksuja kovettumia karkealla rullaosalla.
• Kun haluat poistaa lievästi kovettuneita kohtia tai silottaa tiettyä ihoaluetta, käytä hienoa 

rullaosaa.
• Muista, että laitetta saa käyttää korkeintaan 3–4 sekuntia yhdellä ihoalueella.
• Älä käytä jalkaraspia, jos ihosi on ärtynyt, haavautunut tai vahingoittunut.
• Liikuta laitetta hitaasti ja tasaisesti kovettuman päällä. Muista pitää laitetta kohtisuorassa 

90 asteen kulmassa ihoon nähden. Saat parhaimman lopputuloksen, kun liikuttelet laitetta 
kovettuman päällä eri suuntiin.

Rullan vaihtaminen:
Vaihtaaksesi rullan noudata seuraavia ohjeita:
• Pidä jalkaraspia kädessäsi kuvan osoittamalla tavalla.
• Liikuta toisella kädellä rullaa vasemmalle ja vedä sitä sit-

ten ylöspäin.

Manuaalisen raspin vaihtaminen:
Vaihtaaksesi kahvan päässä olevan raspin noudata seuraa-
via ohjeita:
• Pidä jalkaraspia kädessäsi kuvan osoittamalla tavalla.
• Poista suojus vetämällä sitä laitteesta.
• Vedä sitten raspia eteen- eli poispäin laitteesta.
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6. Hoito ja säilytys
 VAROITUS
• Katkaise laitteesta virta aina ennen laitteen puhdistamista.
•  Puhdista laite ainoastaan tässä kuvatulla tavalla. Laitteeseen tai lisävarusteisiin ei 

saa päästä nesteitä. 
•  Puhdista raspipää puhdistusharjalla. On suositeltavaa kostuttaa harja ensin 

alkoholilla, jotta puhdistus olisi mahdollisimman hygieenistä.
•  Varmista, että haluamasi raspipää on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen taas 

laitteeseen.
• Käytä laitetta vasta, kun se on kuivunut kokonaan.
• Älä puhdista laitetta astianpesukoneessa!
• Älä käytä laitteen puhdistamiseen syövyttäviä puhdistusaineita tai karkeita harjoja!

Puhdista verkkovirrasta irrotettu ja jäähtynyt laite pehmeällä, kevyesti kostutetulla 
liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa laite sen jälkeen pehmeällä 
nukkaamattomalla liinalla. 

7. Vara- ja kuluvat osat
Vara- ja kuluvat osat ovat saatavilla kustakin huolto-osoitteesta (huolto-osoitelistan 
mukaisesti). Ilmoita vastaava tilausnumero.

Tuote- tai tilausnumero

Rullaosien täydennyspakkaus (karkea, hieno) 573.07

Raspien täydennyspakkaus (2 kappaletta) 573.08

8. Tekniset tiedot
Virtalähde Tulo: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Lähtö: 5,0 V  1000 mA
Mitat 16,8 x 7,3 x 5,0 cm

Paino ~ 150 g
Akku:
kapasiteetti
nimellisjännite
tyyppinimi

2000 mAh
3,7 V
Li-Ion



10



11



12

M
P5

5-
08

16
_F

IN
 O

ik
eu

de
t v

irh
ei

si
in

 ja
 m

uu
to

ks
iin

 p
id

ät
et

ää
n 

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)  
www.beurer.com • beurer.healthguide.com


