
Scholl Velvet Smooth™ PRO elektrische voetvijl met oplader is ontworpen om moeiteloos de snelste resultaten te behalen voor mooie 

en gladde voeten. De rotatiesnelheid van de vijl kop kan worden aangepast aan individuele behoeften en u kunt snellere resultaten behalen 

door een hogere snelheid te gebruiken. De vijl is volledig waterdicht en kan daarom worden gebruikt voor baden, douchen en chemisch 

reinigen. Beweeg de voetvijl voorzichtig over de harde huid en kijk hoe gemakkelijk het is om het te verwijderen. Voorzorgsmaatregelen: 

Dit product kan niet worden gebruikt door diabetici en mensen met een slechte bloedcirculatie. Inhoud van het pakket: 1 x waterdichte 

elektrische voetvijl met oplader 1 x fijnkorrelige roterende kop met zee mineralen voor droog en nat gebruik 1 x oplader en netsnoer 1 x 

stekker De vijl voor de eerste keer gebruiken: 1. Lees zorgvuldig alle voorzorgsmaatregelen en de gebruiksaanwijzing. 2. Laad de 

aansluitbatterij voor het eerste gebruik volledig op. Het voetbestand laden 1. Sluit de USB-kabel aan op de stekker en de stekker op een 

stopcontact. 2. Lijn de stippen op de vijl en oplader uit en zorg ervoor dat beide apparaten volledig droog zijn. 3. Knipperend groen lampje 

geeft aan dat het bestand wordt geladen. Als het bestand volledig is opgeladen, brandt het groene lampje continu. Haal de stekker uit het 

stopcontact nadat het opladen is voltooid. Regelmatige opgetogenheid 1. Zorg ervoor dat de roterende kop correct in de vijl is gestoken. 

Gebruik de kop niet zonder dat de roterende kop is geplaatst. 2. De voetvijl kan worden gestart en gestopt met de start / stop-knop. Gebruik 

de knop Speed Override om te schakelen tussen lage en hoge snelheid. 3. Beweeg de vijl voorzichtig over de harde huid totdat de gewenste 

zachtheid is bereikt. De voetvijl stopt als u deze te hard tegen de huid drukt. Veeg of poets uw voeten om overtollige dode huidcellen te 

verwijderen. Droog vervolgens uw voeten af. 4. Breng vocht inbrengende crème aan en masseer deze in uw heerlijk gladde voeten! 

Reiniging na gebruik Stop de voetvijl en spoel deze af onder stromend water. Droog het af met een droge doek en bewaar het op een 

koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen. Roterende kop vervangen Stap 1: Verwijder de roterende kop. Stap 2: Installeer een 
nieuwe roterende kop Vervang de kop om de 3 maanden om de hoge efficiëntie van de vijl te garanderen. Volg de onderstaande instructies 

en zorg er van tevoren voor dat de voetvijl is uitgeschakeld. Gebruik alleen de Scholl Velvet Smooth Wet & Dry roterende koppen met deze 

legering vijl. Preventieve maatregelen Alleen bedoeld voor gebruik op de eelt van de voeten. Gebruik de vijl niet op een ander deel van 

het lichaam. Gebruik het bestand alleen zoals bedoeld. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet langer dan 3-4 seconden op dezelfde plaats 

achter elkaar gebruiken. Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als irritatie of ongemak optreedt. Niet gebruiken op gebarsten, 

pijnlijke of geïrriteerde huid. Houd altijd rekening met de mogelijkheid dat het apparaat wegglijdt als het nat is. Dompel de vijl niet 

langdurig onder in water. Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd om de batterij op te laden. Het voetbestand kan 

alleen worden geladen met de oplader die in de set is meegeleverd. Gebruik geen voetvijl tijdens het laden. WAARSCHUWING: 
Verwijder de vijl uit de oplader voordat u de vijl in water schoonmaakt. De oplader is niet waterdicht: gebruik hem niet in de buurt van 

water, spoel hem niet af en houd hem niet vast met natte handen. Vervang het netsnoer niet. Gooi het apparaat weg als het netsnoer is 

beschadigd. Let er bij het gebruik van een vijl op dat lang haar of kledingstukken niet bekneld raken. De batterij verwijderen voordat 

u het apparaat wegdoet Onthoud dat dit proces onomkeerbaar is. Dit product bevat een permanent geïnstalleerde lithium-batterij die niet 
bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Volg de onderstaande instructies en laat de batterij achter bij een erkend inzamelpunt voor 

recycling / afvalinzameling in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Stap 1: Snijd voorzichtig de zachtblauwe schaal van de 

handgreep vanaf de onderkant van de handgreep naar de bovenkant van de schakelaar met een geschikt stuk gereedschap. Stap 2: Verwijder 

het schroefdeksel en verwijder de onderste schroef met een kruiskopschroevendraaier. Stap 3: Steek de schroevendraaier vanaf de onderkant 

van het apparaat in en draai eraan om de onderkant af te breken waar de interne onderdelen zich bevinden. Stap 4: Schuif de 

schroevendraaier onder de printplaat, naast de batterijconnector. Draai vervolgens om de batterijconnectoren af te breken. Kijk voor meer 

informatie op www.scholl.nl of bel de hulplijn. Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op het product, op de onderdelen ervan of op de 

verpakking betekent dat het product niet als ander huishoudelijk afval mag worden behandeld. Dit is een symbool dat aangeeft dat elektrische 

apparatuur selectief wordt ingezameld. Het is verboden gebruikte apparatuur samen met ander huishoudelijk afval te deponeren. Er zijn 

geschikte recyclingcentra voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur beschikbaar voor de verwijdering van dit type product. 

Door gebruikte elektrische en elektronische apparatuur op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu 

en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. 

Een goede recycling helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door een persoon (inclusief kinderen) 

met verminderde fysieke behendigheid of ervaring, tenzij onder toezicht of begeleiding van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 

veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Gebruik alleen de voeding voor de Scholl Velvet Smooth™ TM 
PRO elektrische legeringsvijl. Scholl en het Scholl-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Reckitt Benckiser-

bedrijvengroep. Gemaakt in China. 

 


