
 

 

ELEKTRILINE SARVNAHA EEMALDAMISE 

RIIV CR860 (88570) KASUTUSJUHEND 

 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks. Kui seade vahetab 

omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes. Kasutage seadet ainult ettenähtud 

eesmärgil, kooskõlas juhendiga. 

• Sarvnaha eemaldamise riiv on ette nähtud kasutamiseks ainult jalgadel, kätel või 

küünarnukkidel. Ärge kasutage seadet muudel kehaosadel.  

• Garantiitingimused kaotavad kehtivuse, kui seadet ei kasutata eesmärgipäraselt.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Seade ei ole meditsiiniseade.  

• Kui kasutajal on nahahaigusi või muid tervisemuresid, tuleks enne seadme kasutuselevõtmist 

konsulteerida arstiga.  

• Ärge töödelge nahapiirkondi, kus on paistetust, põletushaavu, põletikke, ekseeme, haavu või 

tundlikke piirkondi.  

• Ärge kasutage seadet, kui teil on diabeet või vereringehäireid.  

• Seadet ei tohiks kasutada samas punktis kauem kui 2-3 sekundit. 

• Seadet ei tohi hoida kasutamisel pidevalt ühes kohas ega avaldada töödeldavale piirkonnale 

survet. Pikk kasutamine ühes kohas võib tekitada ärritusnähte.  

• Seadme kasutamine peab olema tajutav meeldivana.  

• Lõpetage seadme kasutamine koheselt ja pöörduge arsti poole, kui tunnete seadme 

kasutamisel valu või tajute seadme kasutamisel muud ebamugavustunnet.  

• Vältimaks õnnetusi ja vigastusi, tuleb töötavat seadet hoida eemal juustest, kulmudest, 

ripsmetest, riietest, harjadest, juhtmetest jne.  

• Hügieenipõhjustel peab igal isikul olema oma isiklik lihvimisrull.  

• Seadet tohib kasutada ainult siseruumides.  

• Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte. Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, 

temperatuuril mitte alla ega üle 0... 40 C.  

• Hoidke seadet kaugemal lahtisest tulest.  

• Ärge lülitage seadet sisse ilma külgeühendatud rullita.  

• Ärge pillake seadet maha ega pange midagi seadme avaustesse.  

• Kahjustustega seadet kasutada ei tohi.  

• Ärge monteerige seadme korpust lahti. Mistahes vea leidmisel ei tohi seadet omal käel 

parandada. See tühistab garantii ja võib põhjustada tõsiseid ohuolukordi (elektrilöök vms.). 

• Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

• Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!  

• Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada ega hooldada. 

 

 



 

 

PATAREIDE OHUTUS 

Patareisid ei tohi koost lahti võtta.  Ärge kunagi jätke tühja patareid seadmesse kauaks, sest patareid 

võivad lekkida ja tekitada seadme kahjustumise. Lekke korral kindlustage, et patarei vedelik ei satuks 

kokkupuutesse kellegi naha, silmade ega limaskestadega. Juhul kui selline kontakt tekib, loputage 

kokkupuutunud koht rohke veega ja pöörduge arsti poole. Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige 

kohe arstiabi. Vahetage kõik patareid korraga. Kasutage vaid sama tüüpi patareisid. Ärge kasutage 

korraga eri tüüpi ega kulunud ning uusi patareisid seadmes samaaegselt. Järgige patareide 

polaarsust. Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks patareid välja võtta. Hoidke patareisid 

laste kätte sattumast.  

Ärge laadige tavalisi patareisid. Ärge lühistage patareide klemme. Patareisid ei või põletada. Võib 

tekkida plahvatusoht.  

Kasutatud patareid ei kuulu äraviskamisele olmejäätmetesse. Pange kasutatud patareid 

spetsiaalsetesse kogumiskastidesse kauplustes. 

 

Seade ja selle osad 

 

1 Kaitseotsik 

2 Riivimisrull 

3 Vabastusnupp 

4 Sisse-/ väljalülitusnupp 

5 Patareikate 

6 Puhastushari 

 

Kaasasolevad osad. 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate 

vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes 

kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge seadme edasimüüja poole. 

 

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 sarvnaha riiv 

1 kaitseotsik 

2 lihvimisrulli 

2 patareid (AA) 

1 hari 

1 säilituskott 

1 kasutusjuhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. Pöörduge 

seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. 

 

Kasutamise võimalused 

Sarvnaha eemaldaja on ette nähtud paksenenud sarvnaha mahalihvimiseks kuivadel, karedatel 

jalgade, käte ja küünarnukkide piirkondadel. Rullid pöörlevad 360 kraadi, 30 korda sekundis. 

Paksenenud nahk lihvitakse õrnalt ja tõhusalt siledaks suurepinnalise rulli abil. Seadmel on 

ergonoomiline käepide. Seade töötab patareidel ega vaja mingit toitejuhet või laadimist. Seade talub 

vedelike pritsmeid. 

 



 

 

Patareide sissepanek 

Võtke ära patareikaas, vajutades triibutatud pinnale ja lükates alla. Paigutage õiget polaarsust 

järgides seadmesse kaks kaasasolevat AA patareid. Sulgege patareiõõnsuse kaas, kuni see kinnitub 

klõpsatusega. 

 

Alustamine 

Seadmega on kaasas nii jämeda- kui peeneteraline lihvimisrull. Valige selline rull, mis teile paremini 

sobib. Kui seadet parajasti ei kasutata, pange sellele kaitseotsik külge. 

 

Kasutamine 

Peske ja kuivatage nahk hoolsalt. Paigaldage lihvimisrull. Seade on valmis kasutamiseks. Lülitage 

seade sisse, vajutades sisse/väljalülitusnuppu. Ühekordsel vajutamisel töötab seade kiirusega 1, teisel 

vajutusel kiirusega 2. Kolmandal vajutusel lülitub seade välja. Liigutage seadme lihvimisrulli edasi ja 

tagasi või küljelt küljele sellel nahapiirkonnal, mida soovite pehmendada ja õhendada piirkonna 

sarvnahka. Liiga tugevalt ei tohi vajutada, vaid lasta libiseda üle piirkonna. Liigtugeva surve korral 

lülitub seade välja. Kontrollige nahka töötlemise vahepeal. Vajadusel korrake. 

Lülitage seade välja töötlemise lõppedes. Loputage nahk veega, et eemaldada nahapuru. Kui seadet 

parajasti ei kasutata, pange sellele kaitseotsik külge. Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 10 

minutit. Laske masinal jahtuda 6 minutit, enne uut käivitamist. 

 

Vahetatavad lihvimisrullid  

Lihvimisrulli kasutusiga sõltub kasutamise tihedusest. Tavakasutusel peavad need 6 kuud vastu. Enne 

rulli vahetamist tuleb seade välja lülitada. Hoidke rulli ühe käega ja teise käega vajutage 

vabastusnupule (joonis A). Nuppu vajutatuna hoides tõmmake rulli nupupoolne ots hoidikust välja ja 

võtke ära. Teise rulli saab paigaldada, toimides vastupidises järjestuses. Paigutage rulli kandiline 

teljeots hoidikusse, mis asub nupupoolsest küljest vastaspoolel. Vajutage rulli vaba otsa telg rulli sisse 

(joonis B) ja suruge ots nupupoolse külje hoidikusse. Veenduge, et uus lihvimisrull on seadme küljes 

kindlalt. Ärge lülitage seadet sisse ilma õigesti paigaldatud rullita.  

Lisarullide artiklikood on ära toodud tehnilises teabes. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Puhastage seadet iga kasutamise järel. Puhastage seadet harjakesega. Seade peab puhastamise ajaks 

olema välja lülitatud. Kuivatage seadme korpust puhta kuiva lapiga. Pange tagasi kaitsekate. Ärge 

kasutage kemikaale seadme puhastamiseks. Seadet ega selle osi ei tohi nõudepesumasinas pesta. 

Võtke ära patareid, kui seadet pikemaajaliselt ei kasutata ning hoidke kuivas kohas toatemperatuuril. 

Vananenud ega kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutaja 

vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata sellest, kas 

seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest patareid enne seadme käitlusse 
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andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, 

kus patareisid müüakse. Pöörduge käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

Spetsifikatsioonid 

Nimi ja mudel: sarvnaha eemaldusseade CR860 

Toide: 2 x AA 1.5 V patareid 

Kiirus u. 1600 1/minutis (kiirus 1); 1800 1/minutis (kiirus 2) 

Kasutamise tingimused: +2 °C - +50 °C 

Säilitamine kuivas ja puhtas kohas. 

Mõõtmed u. 157 x 67 x 46.5 mm 

Kaal u. 170 g patareidega 

Tooteartikkel: 88570 

Saadaolevad lisatarvikud: lisarullide komplekt, tooteartikkel 88572 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 


