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Pēdu vīle  WELLIFE PROFI 
C96-CR022 

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 

instrukciju. 
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 Drošības noteikumi: 
Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet 
visu instrukciju. Šis produkts ir paredzēts 
ādas sabiezējumu noņemšanai no pēdām 
un papēžiem. Nelietojiet to uz citām 
ķermeņa dalām. 
- Izmantojiet tikai instrukcijā norādītajām 
mērķiem. 
- Saglabājiet šo instrukciju vēlākai 
izmantošanai. 
- Vienu rullīti ieteicams lietot tikai vienai 
personai. 
- Higiēnisku apsvērumu dēļ nevajadzētu 
rullīt lietot citiem. 
- Nelietojiet produktu, ja Jums ir cukura 
diabēts vai slikta asins cirkulācija. 
- Ja jums ir ādas problēmas vai citas 
veselības problēmas pirms produkta 
lietošanas, lūdzu, konsultējieties ar savu 
ārstu. 
- Nepiespiediet ādai vienā vietā ilgāk par 
2-3 sekundēm, bet slidiniet rullīti 
vienmērīgi pa ādas virsmu. 
- Nelietojiet, ja jūs uz rullīša ir bojājumi 
vai ja tas ir nodilis. 
- Nomainiet rulli, kad tas ir nodilis. 
Rullīti var izmantot vairākas reizes, tā 
izmantošanas ilgums ir atkarīgs no 
izmantošanas biežuma un apstrādājamās 
virsmas izmēra.   
- Nelietot uz ādas, kas ir apsārtusi, 
sakairināta, iekaisusi vai uz tās ir čūlas. 
- Nelietot uz kārpām vai līdzīgiem ādas 
veidojumiem. 
- Nelietot uz vaļējām brūcēm vai bojātas 
ādas. 
- Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja 
jūtat sāpes vai kairinājumu. 
- Pārmērīga lietošana var izraisīt ādas 
kairinājumu. 
- Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja āda 
ir sakairināta vai sāk asiņot. 

- Izmantojiet produktu tikai uz sausas 
ādas. 
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai 
sausos apstākļos. 
- Izmantot tikai mājās. Nelietojiet 
komerciāli. 
- Šis produkts nav paredzēts, lai to  
izmantotu personas (tai skaitā bērni) ar 
ierobežotām fiziskām, maņu vai 
garīgām spējām. 
- Neatstājiet un neuzglabājiet produktu 
tiešā saules gaismā. Uzglabājiet 
produktu vēsā, sausā vietā ar 
temperatūru no 0 °C līdz 40 °C 
- Uzglabājiet produktu tīrā un sausā 
vietā, kad to nelietojat. 
- Neglabājiet ierīci vietās, kur tas var 
iekrist vannā, izlietnē u.tml. 
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, 
vai bijusi iegremdēta ūdenī. 
- Pēc lietošanas un pirms tīrīšanas 
vienmēr izslēdziet produktu. 
- Nelietojiet produktu, ja rullītis ir 
bojāts, tas var radīt traumas. 
- Nelietojiet ierīci, ja tajā nav ievietots 
abrazīvais rullītis. 
- Nelieciet neko produkta atverēs. 
- Nelietojiet produktu vietās kur tas var 
nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošām 
gāzēm vai aerosoliem.  
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci, 
glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. 
- Lai izmantošanas laikā neradītu 
kaitējumu vai bojājumus gan sev, gan 
ierīcei -  netuviniet to  jūsu matiem, 
uzacīm, skropstām, kā arī drēbēm, 
audumiem, vadiem, mežģīnēm u.c. 
- Ja Jums ir kādas slimības, 
konsultējieties par produkta 
izmantošanu ar savu ārstu. 
- Neapstrādājiet ar rullīti ilgstoši vienu 
un to pašu vietu un ne nespiest to pārāk 
stipri pret ādu. 
- Turiet ierīci aizsargapvalkā, kad to 
nelietojiet. 
- Uzlādei vienmēr lietojiet oriģinālo 
adapteri, kas ir komplektā ar produktu. 
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Ierīces sastāvdaļu 
apraksts: 
1. Uzlādes adapteris 
2. Abrazīvais rullītis 
3. Rullīša uzgalis 
4. Ieslēgšanas (ON) 
/ Izslēgšanas (OFF) 
slēdzis 
5. Poga rullīša fiksācijai / izņemšanai 
6. Uzlādes indikators 
7. Uzlādes adaptera 
ligzda 
 
 

 
 
Lietošanas instrukcija 
Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet 
visu instrukciju. 
 
Uzlādēšana 
Ierīce parasti tiek piegādāta ar uzlādētu 
akumulatoru. Pirms pirmajām 3 uzlādēm 
pilnībā izlādējiet akumulatoru. 1. reizi 
lādējiet ierīci 10 stundas. Lai ierīci uzlādētu, 
pievienojiet tai adapteri un pēc tam 
iespraudiet adapteri elektrības rozetē. 
Uzlādēšanas laikā degs uzlādes indikators 
sarkanā krāsā. Lai pilnībā uzlādētu 
akumulatoru, ir nepieciešamas apmēram 6 
stundas. 

 

 
Piezīme: 
Ja akumulators izlādējas lietošanai laikā, Jūs 
varat savienot ierīci ar elektrisko tīklu un 
turpināt to izmantot, tad izslēdziet ierīci un 
atstājiet uzlādēties apmēram uz 6 stundām. 
 
Svarīgi! 
Uzlādei vienmēr lietojiet oriģinālo adapteri, 
kas ir komplektā ar produktu. 
 
Lietošana 
Produkts tiek izmantots, lai izlīdzinātu 
(slīpētu) nelīdzeno ādu uz pēdām un 
papēžiem. Nelietojiet produktu jebkur citur 
uz ķermeņa! Lietojiet tikai uz sausas ādas. 
1. Noskalojiet, nomazgājiet un nosusiniet 
ādu. Nelietojiet uz bojātas vai asiņojošas 
ādas. 
2. Izvēlieties rullīti un ievietojiet to ierīcē. 
Skat. sadaļu par rullīša nomaiņu. 
3. Ieslēdziet ierīci un viegli slidiniet rullīti 
pār ādu (turp un atpakaļ vai no vienas puses 
uz otru) līdz visa raupjā āda ir nospīlēta. 
Nespiediet rullīti pārāk stipri pret ādu – 
pārvietojiet to maigi pa ādas virsmu. 
Rullītis apstājas, kad tas ir ādai piespiests 
pārāk stipri. Izslēdziet ierīci un 
pārliecinieties, ka esat sasniedzis vēlamo 
rezultātu. Ja tā nav, ieslēdziet ierīci un 
atkārtojiet procesu vēlreiz. Atkārtojiet, līdz 
tiek sasniegts vēlamais rezultāts. 
Brīdinājums: Pārtrauciet lietot, ja āda sāk 
sāpēt vai apsarkst. 
Brīdinājums: Nelietot vienā vietā ilgāk par 
2-3 sekundēm. 
4. Izslēdziet ierīci pabīdot ON / OFF slēdzi 
uz leju. 
5. Noskalojiet ādu vai noslaukiet to ar mitru 
drānu, lai noņemtu noslīpētās ādas daļas. 
Piezīme: Apstrādāto vietu iesakām ieziest ar 
mitrinošu krēmu. 
6. Iztīriet ierīci, skat., sadaļu par tīrīšanu. 
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Rullīša nomaiņa 
Rullītis sastāv no trauslām detaļām – 
rīkojieties ar to uzmanīgi.  
- Uzmanīgi aplūkojiet rullīti, jo īpaši 
pirms tā nomaiņas. 
Piezīme: bojāts rullītis var izraisīt ādas 
bojājumus. 
- Nomainiet rullīšus vienmēr, kad tas ir 
nepieciešams. Rullīti var lietot vairākas 
reizes. Lietošanas ilgums ir atkarīgs no 
lietošanas biežuma un apstrādātās ādas 
laukuma. 
- Nomainiet rullīti, ja konstatējat defektus, 
vai ja tas ir nolietojies. 
- Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, pirms 
sākat rullīša nomaiņu. 
 
Rullīša nomaiņas procedūra: 
1. Nospiediet pogu rullīša izņemšanai 
ierīces sānā uz leju un rullītis daļēji izlēks 
no ierīces. 

 
2. Izņemiet rullīti, un nolieciet to malā. 

 
3. Ievietojiet ierīcē jauno rullīti un 
nospiediet uz leju, līdz atskan klikšķis. 
Pārliecinieties, ka jaunais rullītis stingri 
turas savā vietā. 

 

4. Pirms ieslēdzat ierīci, pārliecinieties, 
ka rullītis ir ievietots pareizi un stingri 
turas savā vietā. 

 
Tīrīšana un kopšana 
Rullīti var mazgāt zem tekoša ūdens, 
ierīci noslaukiet ar mitru drāniņu. 
Neiegremdējiet ierīci ūdenī – tā Jūs varat 
to sabojāt. 
 
Tīrīšanas procedūra: 
1. Izslēdziet ierīci. 
2. Izņemiet rullīti no ierīces. 
3. Notīriet rullīti ar birsti. 
4. Pēc tam rullīti varat noskalot zem 
tekoša silta ūdens. Rullīti nedrīkst 
ilgstoši iegremdēt ūdenī! 
5. Ļaujiet rullītim pilnībā nožūt. 
6. Kad rullītis ir nožuvis, ielieciet to 
atpakaļ ierīcē. 
 
Ierīces garantija neattiecas: 
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, 

kas radies ierīces ilgstošas lietošanas 
rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju 
faktoru ietekmē (Kā nepareiza 
izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces 
nepareizas lietošanas vai glabāšanas 
rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, 
kas radušies tās krišanas vai cita 
līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies 
nekvalificēta remonta, neatbilstošu 
detaļu lietošanas vai produkta 

pārslogošanas rezultātā 
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Apkārtējās vides aizsardzība 
 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst 
nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un 
elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 
līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta 

apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku 
informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 
apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 
 
Uzmanību! 
Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  
Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. 
apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris 
iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  
 
Importēts no Čehijas Republikas 
 
 
 
 


