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FONTOS BI½TONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKΥ

Mielőtt használnál ezt az elektromos készüléket, 
különösen, ha gyerek is jelen van, kövesse az össze-
foglalt biztonsági intézkedéseket!
OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, MIELŐTT 
HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET!
VESZÉLYΗ
Növeli az áramütés kockázatát :
-ha azonnal kihúzza az aŜŘƛtŜŘπŜǘ miután használta,
-ne használja fürdés közben, 
-ne használja mosogató közelében, amibe esetleg 
beleeshet,
-ne használja olyan helyen, ahol vízzel vagy más 
folyadékkal érintkezhet,
-ha vízbe kerül a készülék, ne nyúljon bele, hanem en-
gedje le a vizet azonnal!
 
FIGYELEMΗ
Növeli az égési sérülések elektromos tüzek 
kialakulásának kockázatát:
-ha bedugva, felügyelet nélkül hagyjŀ a készüléket,
-zárjŀ el a működésbe lévő készüléket, ha gyermekek 
vagy rokkantak vannak a közelben,
Csak a kézikönyvben leírt módon használja a 
készüléket! 

Soha nem használja a MediPed ƪŞǎȊǸƭŞƪŜǘΥ

π ha sérült a kábel vagy a csatlakozó, ha nem működik megfeπ

lelően, ha leesett vagy megsérült, illetve vízbe esett!

- Tartsa távol a kábelt fűtött területektől!

-Ne ejtsen vagy dugjon semmilyen tárgyat a készülékre!

-Ne nézzen a lámpába, ha az be van kapcsolva, mert a szemet Şǎ ŀ 

ōǃǊǘ ƛǎ károsítja az UVπC fény!

-Ne használja az aŜŘƛtŜŘ ƪŞǎȊǸƭŞƪŜǘ a cipőn kívül, ne sterilizáljon

vele más tárgyakat!

Használja óvatosan a készüléketΗ

Helyezze be ƽǾŀǘƻǎŀƴ ŀ ƪŞǎȊǸƭŞƪŜǘ lámpát a cipőbe.

Ha a készülék nem kapcsol ki, miután 15 perc eltelt (opciók: 

15/30/60 perc), akkor az időzítő nem működik megfelelően. Húzza 

ki a készüléket az elektromos hálozatból és vegye fel a kapcsolatot 

a forgalmazóval. 

Ha a lámpa használatközben, a cipőben eltört, NE HASZNÁLJA 

cipőjét, amíg teljesen el nem távolította a szilánkokat belőle!

TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKATΗ                              
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HASZNÁLJA NAPONTA ŀ MediPed ƪŞǎȊǸƭŞƪŜǘΗ

A testhő és az izzadás a cipőben, tökéletes táptalaja a baktériumokπ
nak és gombáknak, amelyek felelősek a kellemetlen lábszagért,a lábπ

és körömgomba kialakulásáért.

A betegség kezelése után a nem megfelelően tisztán tartott 
cipő lehet felelős a ǾƛǎǎȊŀfertőzésért.

A fertőzés vagy ǾƛǎǎȊŀfertőzés elkerülése érdekében naponta 
használjŀ a készüléket. Javasoljuk, hogy a készülék UVπ/ 
lámpáját ƭŜƎŀƭłōō 2 évente cserélje, hogy maximális hatékonysággal 
pusztítsa el a káros mikrobákat.

 �  � 
 � HOGYAN MŰKÖDIK A  MediPed ?

Az innovatív  MediPed ƪŞǎȊǸƭŞƪ elpusztítja a 
cipőben lévő káros baktériumokat és gombákat egy 
speciális ultraibolya fény segítségével. (UVπC)

A kezelés során a MedƛPed  a cipőbe lévő 
mikroorganizmusok 99,9%-át elpusztítja, melyek 
felelősek a láb-és körömgombáért, valamint a 
kellemetlen szagokértΦ
A MediPed különösen ajánlott cukorbetegeknek illetve 
azoknak, akik Ŧƻƴǘƻǎ lábuk ƳƛƴŘŜƴƴŀǇƛ higiéniájŀ.
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Bal MediPed

2 db ōƛȊǘƻƴǎłƎƛ cipőzǎłƪ

5ƻōƻȊ ǘartalƳŀΥ
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aŜŘƛtŜŘ ƪŞǎȊǸƭŞƪ ƪŜȊŜƭŞǎŜΥ

A MediPed ƪŞǎȊǸƭŞƪƴŜk vannak fontos biztonsági funkcióiΣ
melyek megakadályozzák az UVπC fény kijutását.
A követező ábrák bemutatják, hogy hogyan kell biztonsá-
gosan használni a  MediPed ƪŞǎȊǸƭŞƪŜǘ.
Az on/off/ Time Option gomb az állapotjelző.

Állapot jelzések:

On/Off

 111555
müködik

hátralévő idő

Status � light � indicator
idő kapcsoló



A hibák megelőzésében, kérjük, kövesse az alábbi utasítá-
sokatΗ

Lámpa behelyezése vagy cseréje:
Fogja ŀȊ ƛȊȊƽǘ  egy puha száraz rongy segítségével Şǎ
(kéz sérülés elkerülése végett)  csavarja bele a foglalatbaΦ

Általános használati utasítások:

    1:  Csatlakoztassa a 
dugvillát  a fali 
aljzatba. (2о0V).

3. Mindkét cipőt helyezze 
bele a külön-külön a 
biztonsági zsákokba.

4. Zárja be mindkét 
zsákot teljesen, az 
összehúzható zsinór-
ral. � 

 � 5. Nyomja meg az on/off/
kapcsolót ( 00 villogása 
megszünik) majd a  time 
gombbal állítsa be a ste-
rilizálási időtΦ                             
( 15/30κ45/60 perc ) � 

6. !ƳƛƪƻǊ az időszámláló ŜƭƪŜȊŘ visszafelé számolƴƛ, akkor kezdi
el a ƪŞǎȊǸƭŞƪ ŀ cipő sterilizálását, kezelését. A készülék a beπ
programozott időzítés szerint 15/30/60 perc után kikapcsol.

 �  �  � NE távolítsa el a cipőbőlΣ  amíg a készülék
üzemel!

7. Ha a LED kijelzőƴ ϦллϦ villog, a kezelés befejeződött és bizton-
ságosan kiveheti a cipőből a készüléket.

     Ha működés közben le kell állítani a berendezést, nyomja 
meg az on/off gombot, és várja meg míg kikapcsol.

     Ha a lámpa villog, biztonságosan eltávolíthatja a 
készüléket.
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 ¦ǘŀǎƝǘłǎ ǎȊŜǊƛƴǘ ƘŀǎȊƴłƭƧŀ ŀ MediPed ƪŞǎȊǸƭŞƪŜtΗ

.

 � 
2: Helyezze be a jobb        

oldali MediPed ƪŞ-
ǎȊǸƭŞƪŜǘ a jobb 
cipőbe majd a bal 
készüléket a bal 
cipőbe.
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   мΦΣ
 Ha sarokfeszítő nélkül használja a készüléket.                                    

A MediPed sterilizálót összenyomva kell használni όpróbálja 
meg a sarok falához helyezni a ŦƻƎŀƴǘȅǵǘ) nyitott sarkú cipő 
esetébenΦ Ia nem működik hívjon minket a ǎŀǊƻƪŦŜǎȊƝǘǃ ƘŜǾŜπ
ŘŜǊ használatával kapcsolatban. 

  ( Kövesse a ǎŀǊƻƪŦŜǎȊƝǘǃ hevederrel kapcsolatos utasításokat a     
következő oldalonΗ)

 нΦΣ Iŀ ŀ ƪŞǎȊǸƭŞƪ ŦŞƴȅǘ ŞǊȊŞƪŜƭΦ .ƛȊǘƻƴǎłƎƛ Ȋǎłƪ ƘŀǎȊƴłƭŀǘŀ ƪŜƭƭΗ

Kezelés után hagyja a cipőt 15 percig állni, és csak utána kezdje 
el viselni.

1. Helyezze a cipőre a nyitott helyzetben 
lévő hevedert. (a tépőzáras felület 
legyen kifelé!)

2. A heveder végét vezesse át a fém 
gyűrűn.

3. Tolja teljesen előre a készüléket.

4. Miközben előre tolja a készüléket, 
tépőzárral húzza meg a hevedert.

5. Csatlakoztassa a készüléket az elektro-
mos hálozatba (2о0V), majd helyezze 
bele cipőit a biztonsági zsákba és 
kapcsolja be a készüléket.

A MediPed ƪŞǎȊǸƭŞƪ ƴŜƳ ŦƻƎ ƳǼƪǀŘƴƛΥ                     A ǎŀǊƻƪŦŜǎȊƝǘǃ ƘŜǾŜŘŜǊ ƘŀǎȊƴłƭŀǘŀΥ

 



A készülék megfelel az FCC szabályok 15. pontjának.
Működése az alábbi két feltételt teljesíti:                                                                                                                           

(1) a készülék nem okozhat káros interferenciát,                                                                                                           
(2) a készüléknek minden olyan interferenciát el kell 
viselnie, ami esetlegesen nem kívánt működést ered-
ményezhet.

Figyelem: 
    Változtatás vagy módosítás a készüléken kifejezetten 

tiltott, a felelős fél érvénytelenítheti a felhasználó jogo-
sultságát a berendezés működtetésére.  

Jogi nyilatkozat
-   A  MediPed cipő fertőtlenítő, célzottan elpusztítja a 

cipőben lévő mikroorganizmusok 99,9%-át.
    Ezekkel a mikroorganizmusokkal lép közvetlen kapcso-

latba az UV-C fény.
-   A  MediPed cipőfertőtlenítő  célja, hogy egészségesen és 

tisztán tartsa lábát és cipőjét. A betegséget nem kezeli.
-   A cipő belseje elszíneződhet az UV-C  fény hatására.
-   Az UV-C  fény roncsolhat bizonyos anyagokat.

FONTOS INFORMÁCIÓK

NE nézzen bele a 
készülékbe, amikor az be 
van kapcsolvaΣ ƳŜǊǘ a készülék 
által kibocsájtott UVπ/ fény 
károsítja a szemet és a bőrt.  
A  MediPed ƪŞǎȊǸƭŞƪ ŀƪƪƻǊ ƳűködikΣ
ha a kijelzőn szám világít.

A LÁMPA HIGANYT TARTALMAZ. (Hg) 
A lámpa tartalmaz egy kis fémgolyót, ami zöröghet. Ez nor-
mális, nem romlott el a készülék. Mivel a higany mérgező 
anyag, így a hulladékkezelési jogszabályoknak megfelelően 
kell megsemmisíteni.

.
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