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Cenocco CC-9019 Anti-eelt rasp 
Handleiding 

 
Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt 

 
 Inleiding 

Gefeliciteerd met uw aankoop! 
Deze anti-eelt rasp is een innovatief apparaat gemaakt om droge, harde en eeltige huid op voeten te verwijderen met behulp 
van rollen van een 360 ° rotatiesysteem met een frequentie van 40 toeren / seconde. De brede hoek van 300 ° verwijdert 
dikke dode huid van de hiel. Deze eeltrasp werkt snel en is veiliger dan metalen schrapers, zonder het risico op bloedingen 
en huidletsel. Het is gemakkelijker te gebruiken dan andere methoden die constante wrijving vereisen om het resultaat te 
bereiken. De rasp werkt op batterijen en door zijn ontwerp kan hij vakkundig worden vastgehouden om de voeten te polijsten, 
wat nog nooit zo eenvoudig was. 
 
Deze eeltrasp wordt aanbevolen voor gebruik door één persoon. Om hygiënische redenen mogen de rollen niet door andere 
mensen worden gebruikt. 
 
 

 Algemene beschrijving 
A. Beschermhoes 
B. Enkele rol 
C. Laat de knop los 
D. Veiligheidsslot 
E. schuifregelaar aan / uit 
F. Batterijdeksel 
G. De batterijklep vergrendelen 
H. Reinigingsborstel 
 
1. Eeltrasp kan alleen op de voeten en hielen worden gebruikt. Niet gebruiken op andere delen van het lichaam. 
2. Gebruik de eeltrasp alleen voor het gebruik dat wordt beschreven in de gebruikershandleiding. 
3. De rol mag om hygiënische redenen slechts door één persoon worden gebruikt. 
4. Niet geschikt voor mensen met diabetes en / of die lijden aan veneuze vaataandoeningen. 
5. Raadpleeg de arts in geval van huidproblemen of andere gezondheidsproblemen. 
6. Gebruik de huid niet langer dan 2-3 seconden tegelijk. 
7. Niet gebruiken op een rode, geïrriteerde, ontstoken, geïnfecteerde of gewonde huid. 
8. Niet gebruiken op wonden of wonden. 
9. Stop onmiddellijk met het gebruik als u irritatie of pijn voelt. 
10. Overmatig gebruik kan huidirritatie veroorzaken. 
11. Raadpleeg de arts in geval van huidirritatie of bloeding. 
12. Gebruik alleen thuis. 
13. Personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, kunnen het 
apparaat onder toezicht gebruiken of als ze instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. 
14. Bewaar of laat het apparaat niet in direct zonlicht liggen. Bewaar het op een droge en koude plaats onder de temperatuur 
van 0-40 ° C. Houd uw apparaat droog wanneer niet in gebruik. 
15. Schakel het apparaat niet in als de rol niet goed is bevestigd. 
16. Plaats niets in de openingen van het apparaat. 
17. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. 
18. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. 
19. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. 
20. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met een handicap. 
21. Om ongelukken en verwondingen te voorkomen - moet u de eeltrasp buiten het bereik van haar, wenkbrauwen, wimpers 
en kleding, veters, enz. Houden. 
22. Gebruik het apparaat niet zonder op dezelfde plaats of met grote druk te stoppen. 
23. Plaats de beschermkap op het apparaat wanneer het niet in gebruik is. 
24. Demonteer het apparaat niet. 
 
Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door voordat u de eeltrasp gebruikt. 
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 Batterijinstallatie 
1. Verwijder het batterijdeksel (een deel van het batterijvergrendelingsdeksel) door het 90 
° naar links te draaien totdat het klikt (fig.1.) En trek het eruit (fig.2) . 
2. Plaats de 2 × AA-batterijen in het batterijcompartiment ten opzichte van de richting van 
de batterijen (fig.3.).  
3. Sluit het batterijdeksel door het 90 ° naar rechts te draaien (fig.4.) Tot het deksel klikt 
en vergrendelt (fig.5.). 
 

 Hoe te gebruiken 
Anti-eeltrasp is ontworpen om de huid op de voeten en hiel te polijsten.  
Gebruik het apparaat niet op andere delen van het lichaam. 
1. Was en reinig de huid en droog zachtjes. Niet gebruiken op een gewonde of bloedende 
huid. 
2. Zorg ervoor dat de eeltrasp op een goede plaats staat. Raadpleeg de beschrijving van de 
rolwisseling om de rol te verwijderen en te vervangen. 
3. Verwijder de beschermkap en het apparaat is klaar voor gebruik. 
4. Schakel in door op de veiligheidsknop in het midden aan / uit te drukken en druk tegelijkertijd op om in te schakelen (fig.6.). 
5. Laat de anti-eeltrasp 2 tot 3 seconden over een ruwe huid, eelt of de hoorn van de voeten. Druk het apparaat niet te hard 
op de huid. In geval van hoge druk stopt het apparaat met werken. Stop om te zien of je het resultaat hebt bereikt. Schuif het 
apparaat nog 2-3 seconden om verder te gaan en controleer het resultaat opnieuw. Blijf deze methode gebruiken totdat de 
gewenste afwerking is bereikt. 
Belangrijk: stop met het gebruik als de huid geïrriteerd of ontstoken raakt. 
Belangrijk: gebruik de huid niet meer dan 3-4 seconden per keer 
6. Bereik het apparaat (fig.8.). 
7. Spoel de huid of gebruik de vochtige handdoek om dode deeltjes van de 
huid te verwijderen. 
8. Lees het gedeelte over reinigen om de eeltrasp schoon te maken. 
9. Bewaar de beschermkap op uw apparaat wanneer het niet in de 
bedieningsmodus staat. 
 

 Vervang de rol van de eeltrasp 
Het vervangen van de rol van de eeltrasp is belangrijk voor een goed resultaat. De gebruiksduur van de rol is afhankelijk van 
de frequentie van het gebruik en het behandelde oppervlak. Vervang het indien nodig. 
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de batterij vervangt. 
1. Houd de rol met één hand vast en druk met de andere op de ontgrendelknop, 
de rol komt los (afb. 9 en 10). 
2. Plaats de nieuwe rol in de machine en druk op totdat u een klik hoort. Zorg 
ervoor dat de rol correct is geïnstalleerd. 
Opmerking: schakel uw apparaat niet in als de rol niet is geïnstalleerd. 
 

 Hoe schoon te maken 
Opmerking: maak het apparaat na elk gebruik schoon om een goede werking te garanderen. Deze anti-eeltrasp is waterdicht. 
Het kan onder water worden gespoeld voor reiniging: 
1. Verwijder de beschermkap van de rol. 
2. Reinig de eeltrasp met de reinigingsborstel. Schakel het apparaat niet in tijdens het borstelen (fig.11). 
3. Spoel het apparaat onder de kraan. U kunt de rol 5-10 seconden spoelen 
onder de bedrijfsmodus voor een zeer efficiënte reiniging (fig. 12). 
4. Bereik het apparaat. 
5. Veeg de behuizing van het apparaat af met een droge, schone doek. 
6. Bedek met een beschermhoes.  
 

 Storage 
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen wanneer het niet wordt gebruikt. 
Plaats het apparaat niet op een plaats met extreme en vochtige hitte. 
 
 
  


