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Obrigado por adquirir um produto Lizz Professional!

O Pedicuro FeetCare da Lizz Professional foi desenvolvi-
do especialmente para agilizar o trabalho do profissional 
de beleza, aumentando a qualidade do seu serviço e 
conforto para o cliente.

Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)
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Visão Geral do Pedicuro FeetCare

Características do Produto

Escolha o seu pedicuro de acordo com a sua rede 
elétrica (127V ou 220V).
Existem dois tipos de lixas com diferentes texturas: 
dura ou macia. Escolha a lixa de acordo com o tipo 
de pele: 

• DURA: para calos ou a pele grossa
• MACIA: para a pele fi na e acabamento

Fixe a lixa que acompanha seu Pedicuro FeetCare, 
pressionando-a na parte frontal de seu produto, até 
que encaixe perfeitamente.

Lizz Profi ssional
Pedicuro profi ssional

FeetCare
Higiênico e seguro

ON / OFF (Ligar / Desligar)

ENTRADA DE AR

Lixas

Cabo de alimentação 
elétrica

2
1

2

3

4

3

4

1

Para ligar o aparelho, seleciona a opção no botão ON/
OFF (Liga/Desliga).

Quando for utilizar seu aparelho, deixe que a lixa toque 
suavemente a pele, evitando colocar qualquer tipo de 
pressão para não causar irritação. 

Como Usar o Pedicuro FeetCare
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Cuidado, Limpeza e Manutenção

Como Usar o Pedicuro FeetCare

1. Limpe-o com um pano 
macio e úmido. Não use 
produtos abrasivos. Nun-
ca mergulhe o aparelho 
em nenhum líquido. Man-
tenha-o longe de solven-
tes e detergentes fortes.

2. Mantenha o pedicuro em 
local seguro, seco e com 
temperatura amena quan-
do não estiver em uso.
3. Não tente consertar o 
aparelho. Ele não contém 
nenhuma peça que possa 
ser substituída pelo usuário.

Nota ao Usuário: Não utilize o pedicuro FeetCare nas 
seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

A. Qualquer área do cor-
po que esteja inchada, 
queimada ou inflamada 
ou qualquer área em que 
haja erupções cutâneas ou 
feridas ulceradas.

B. Qualquer área do corpo 
que esteja anestesiada ou 
privada da capacidade de 
sentir calor, ou dor, a me-
nos que autorizado por 
seu médico.

ATENÇÃO! 
Cuidado com a alta velocidade de rotação dos dis-
cos para não causar acidentes. Nunca use pres-
são ao utilizar o produto, risco de queimaduras.

Oscilação de tensão pode acontecer, de acordo com 
a rede elétrica. Em tais casos, a velocidade de rotação 
do seu pedicuro também pode variar, tornando-se mais 
rápida ou mais lenta.

Não utilize seu aparelho por um longo período de forma 
contínua. Sempre faça pequenos intervalos, pois o 
contato direto com a pele por um período elevado pode 
causar irritação. A fi m de evitar riscos, utilize sempre de 
forma suave. A qualquer sinal de incomodo ou irritação, 
interrompa imediatamente o uso.
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Este produto não deve 
ser utilizado por pessoas 
(incluindo crianças) com 
reduzidas capacidades fí-
sicas, sensoriais ou men-
tais, ou sem experiência 
e conhecimento, a menos 
que sejam supervisionadas 
ou instruídas em relação 
ao uso do aparelho por al-
guém que seja responsável 
por sua segurança.

Crianças devem ser super-
visionadas para que não 
brinquem com o aparelho.

Quando o aparelho for usa-
do em banheiro, retire da 

Segurança

O aparelho não 
funciona

Aparelho desligado da tomada 
ou botão “ON/OFF” na posição 
“OFF”

Conecte o aparelho à to-
mada e coloque o botão na 
posição “ON”

Não há corrente elétrica na 
tomada

Teste o aparelho em outra 
tomada

Cabo danificado Entre em contato com o 
SAC

Solução de Problemas

tomada após o uso desde 
que a proximidade com a 
água apresente um perigo 
mesmo com o aparelho 
desligado.

Se o cordão de alimentação 
estiver danificado deve ser 
substituído pelo fabricante 
ou pelo agente autorizado 
ou pessoa qualificada, a fim 
de evitar riscos. 

Nunca use este aparelho 
nos pés molhados. Prefira 
pele ligeiramente úmida 
ou seca.

Não use este aparelho nas proximida-
des de banheiras, chuveiros, bacias 
ou outros recipientes contendo água.
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ATENÇÃO! Precauções Importantes

1. Enquanto não se fami-
liarizar com pedicuros, 
é aconselhável usá-lo 
na velocidade de rota-
ção inferior. 

2. Desligue o aparelho sem-
pre que tiver terminado 
de usá-lo, ou mesmo 
quando precisar inter-
romper a operação ape-
nas por alguns minutos.

3. Nunca obstrua a entra-
da de ar ou impeça a 
livre circulação de ar no 
pedicuro.

4. Sempre desconecte 
o aparelho da tomada 
imediatamente após o 
uso e antes da limpeza.

5. Não use o aparelho 
durante o banho de ba-
nheira ou de chuveiro.

6. Não coloque nem guarde 
o aparelho em um local 
de onde ele possa cair 
em uma pia ou banheira. 
Não o coloque em água 
ou outro líquido.

7. Não tente pegar um pro-
duto que tenha caído na 
água ou outro líquido. 
Desconecte-o imedia-
tamente da tomada.

8. Sempre deve haver al-
guém próximo ao equi-
pamento quando ele 
estiver ligado à tomada. 
Desconecte-o da toma-
da quando não estiver 
sendo usado.

9. Nunca cubra o aparelho 
com toalhas, cobertores 
ou qualquer outro mate-
rial semelhante, enquan-
to ele está trabalhando.
Pode haver aquecimen-
to excessivo e ele pode 
causar incêndio, choque 
elétrico ou ferimentos 
em pessoas.

10. Este dispositivo não 
deve ser utilizado por 
crianças.

11. Utilize este equipamento 
apenas para sua finali-
dade descrita neste ma-
nual. Não utilize acessó-
rios não recomendados 
pelo fabricante.

12. A fim de evitar riscos, 
jamais utilize este apa-
relho se estiver com o 
cabo ou plug danifica-
do, se não estiver fun-
cionando corretamente, 
se tiver caído ou estiver 
danificado ou se tiver 
caído na água ou em 
qualquer outro líquido. 
Encaminhe o aparelho 
a um serviço autorizado 
para análise e reparo.

13. Não carregue este apa-
relho pelo cabo de força 
nem utilize o cabo de 
força como alça.

14. Mantenha o cabo de for-
ça longe de superfícies 
quentes.

15. Aparelhos elétricos no-

vos podem eventualmente 
liberar uma leve fumaça ou 
gazes durante as primeiras 
utilizações, sem que isso in-
dique defeitos no aparelho.

16. Nunca insira objetos nas 
aberturas do aparelho.

17. Não utilize o aparelho ao 
ar livre.

18. Não utilize o aparelho em 
locais onde produtos em 
aerosol (spray) estejam 
sendo usados ou onde 
oxigênio esteja sendo 
aplicado.

19. Para desconectar o cabo 
de força, ponha o botão 
“ON/OFF” na posição 
“OFF” (desligado) e, com 
a mão seca, remova o plug 
da tomada.

20. Não utilize em áreas in-
sensíveis da pele ou com 
circulação deficiente. O 
uso sem supervisão por 
crianças ou deficientes 
pode ser perigoso.

21. Nunca utilize o aparelho 
quando estiver com sono.



CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Produto garantido pelo 
prazo de 12 (doze) me-
ses a partir da data de 
compra. A validade da 
garantia estará condicio-
nada à apresentação do 
DOCUMENTO FISCAL 
de compra, onde deverá 
constar o nome do com-
prador, data da compra e 
nome do estabelecimento 
que vendeu o produto. O 
DOCUMENTO FISCAL 
deverá ser apresentado 
sempre que for solicitado 
serviço de garantia.

2. A garantia não cobre 
despesas de envio e retor-
no para conserto, atos ou 
fatos provocados por mau 
funcionamento do apare-
lho e outras despesas aqui 
não especificadas.

3. O prazo para conserto 
do produto sob garantia é 

Pedicuro FeetCare

Guarde essa via para necessidades futuras

Tel.: (11) 3181.2244 
SAC: atendimento1@lizz.com.br

de 30 (trinta) dias contados 
a partir da data de recebi-
mento do aparelho.

4. A substituição do pro-
duto em garantia por 
outro novo se dará a 
critério tão somente do 
julgamento do fabricante 
e nos casos em que esse 
julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou subs-
tituição feita durante o pe-
ríodo de garantia prorroga-
rão o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de 
peças ocasionadas por 
uso indevido serão cobra-
das à parte, mesmo que o 
produto esteja dentro do 
prazo de garantia.

7. A garantia e assistência 
técnica deste produto se li-
mitam ao território nacional.

8. Haverá perda de garantia 
se o produto:
a) for usado indevidamente;
b) ficar exposto ao sol, ca-
lor ou frio excessivos;
c) sofrer danos causados 
por queda, umidade etc;
d) apresentar quaisquer 
defeitos causados por uso 
inadequado.

9. Se o produto apresentar 
defeito ou não funcionar 
de forma adequada, fa-
vor contatar o Serviço de 
Atendimento ao Cliente 
(SAC).

DATA DE AQUISIÇÃO DO APARELHO

12

ST0001A
ST0001B


