
Elektroniczna pęseta
Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
• Nie wolno wykorzystywać urządzenia do wykonywania czynności 
innych, niż opisane w instrukcji.
• Przechowuj pęsetę poza zasięgiem dzieci.
• Przeznaczone tylko do użytku domowego.
• Pęseta powinna być cały czas sucha.
•  Nie pozostawiaj jej w miejscach, gdzie mogłaby wpaść do wody (w 

bezpośrednim sąsiedztwie umywalki, wanny).
• OSTRZEŻENIE: Nie używaj pęsety podczas kąpieli w wannie lub 
pod prysznicem.
• Pęseta nie jest wodoodporna.
• Nie wolno jej używać jeżeli wpadła do wody. 
• Jeżeli nie używasz pęsety, wyłącz ją. 
• Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że pęseta jest wyłączona.
•  Pęsetę należy używać tylko na suchej, czystej skórze, nie wolno 

korzystać z pianki do golenia, żelu itp.
•  się niebezpieczeństwa wybuchu, powstania ognia lub porażenia 

prądem elektrycznym, nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
•  Nie wolno używać w pomieszczeniach, w których używano sub-

stancji w aerozolu (lakier do włosów, dezodorantów itp.).
• Do czyszczenia nie wolno wykorzystywać wody lub innej cieczy za 
wyjątkiem czystego spiritusu.
• Nie wolno wykorzystywać pęsety do depilacji brwi.

•  Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków – nie zbliżaj załączonej 
pęsety do brwi, rzęs, włosów jak również do ubrań, szczoteczek, 
przewodów elektrycznych, sznurowadeł itd.

•  Nie wolno używać pęsety na obszarze skóry, pokrytym przez  
trądzik, znamiona macierzyste, wypryski, żylaki kurczowe, rumień, 
na ranie, jeżeli Twoja skóra jest poparzona lub podrażniona, również 
jeżeli chorujesz na hemofilię, cukrzycę, masz osłabioną odporność, 
ewentualnie skonsultuj możliwość użycia pęsety ze swoim lekarzem.

•  Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca, skonsultuj możliwość 
użycia ze swoim lekarzem.

•  Jeżeli nie używałeś dotąd depilatora lub od ostatniego użycia 
upłynął dłuższy okres, Twoja skóra będzie na początku bardziej 
wrażliwa. Jest to wynikiem starannego usuwania włosków z cebu-
lek. Z biegiem czasu te nieprzyjemne doznania znikną.

•  U osób bardziej wrażliwych depilacja elektroniczną pęsetą może 
spowodować obrastanie włoskami lub podrażnienie skóry. Jeżeli 
wiesz, że jesteś podatny na obrastanie włoskami, oddzielanie ich 
od cebulek nie będzie dla Ciebie odpowiednią depilacją. Możesz 
ewentualnie spróbować wykonać peeling, lub masaż skóry wykor-
zystując do tego rękawicę masującą lub gąbką przed depilacją.

•  Depilacja może spowodować zaczerwienienie skóry. Jest to nor-
malna reakcja, zaczerwienienie po chwili zniknie. Jeżeli problemy 

z Twoją skórą będą trwać dłużej niż 3 dni, przestań używać tego 
urządzenia, a odpowiednią formę depilacji skonsultuj z Twoim 
doradcą kosmetycznym.

•  Czasami może pojawić się podrażnienie związane z przenikaniem 
bakterii do skóry. Dlatego zalecamy czyszczenie pęsety po każdym 
użyciu.

•  Pamiętaj, że elektroniczna pęseta nie jest maszynką do 
golenia. Jeżeli nie będzie odpowiednio naciągać skóry, pęseta 
może unieść skórę i doprowadzić do uszkodzenia ciała!

•  Przed depilacją pach i okolic bikini ważnym jest aby użyć gąbki 
trukwy lub wykonać peeling w trakcie gorącego prysznicu lub 
kąpieli, aby usunąć obumarłe komórki skóry i zminimalizować ryzy-
ko obrastania włoskami. Najpierw obetnij (skróć) włoski nożyczka-
mi, a w czasie depilacji pęsetą staraj się utrzymywać skórę napiętą.

WKŁADANIE BATERII
Włóż 2 szt. baterii 1,5V typu AAA. Zwróć uwagę na poprawną 
polaryzację baterii (rys. 1). Załóż z powrotem pokrywę przegrody na 
baterie (rus. 2) Baterie nie są dostarczane z urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Przed pierwszym użyciem wypróbuj pęsetę na małym 
obszarze skóry, aby przekonać się, jak pęseta zachowuje się w trakcie 
depilacji. Twoja skóra będzie na początku bardziej wrażliwa, ale z 

czasem przyzwyczaisz się do depilacji. 
Ostrzeżenie: Używaj tylko baterii alkalicznych 
wysokiej jakości tego samego typu.
Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani 
starych i nowych baterii tego samego typu.
Nie wolno ładować baterii zwykłych lub alka-
licznych! Może to spowodować wyciek lub ich 
rozerwanie. Ładować można tylko baterie Ni-Cd.
Nie wystawiaj baterii na działanie ciepła, promi-
eni słonecznych i innych źródeł ciepła!
Nie wrzucaj baterii do ognia!
Baterie trzymaj poza zasięgiem dzieci.
Jeżeli nikt nie będziesz używać pęsety przez 
dłuższy czas, wyjmij z niej baterie.

Baterie alkaliczne
Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy 

przed kontaktem z elektrolitem! W razie kontaktu elektrolitu z baterii 
z oczami natychmiast zastosuj się do następujących wskazówek:  
* Jeżeli dojdzie do kontaktu z oczami, natychmiast przemyj je do-
kładnie wodą i wezwij pomoc lekarską!
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Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu. 
Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc 
z niej skorzystać w dowolnym momencie.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: 

◊  Usuwając włoski z cebulek należy 
napinać skórę, aby uniknąć uczu-
cia nieprzyjemnego gryzienia i 
minimalizować uciążliwości w 
trakcie depilacji.

◊  Włącz pęsetę przesuwając pr-
zełącznik do góry w pozycję „ON” 
włączone (rys. 3).

◊  Palcami jednej  ręki napinaj 
skórę, drugą ręką trzymaj pęsetę 
pod kątem 90° w stosunku do 
powierzchni, którą będziesz 
depilować. Pęseta powinna być 
skierowana znaczkiem „logo” w 
Twoim kierunku.

◊  Nie ma potrzeby dociskania 
pęsety do skóry.

◊  Poruszaj pęsetą szybko wykonu-

jąc ruchy koliste, delikatnie nad powierzchnią skóry (rys. 4).Nie ma 
potrzeby dociskania pęsety do skóry.

◊  Po każdym użyciu zalecamy wyczyścić pęsetę. W tym celu skorzys-
taj ze szczoteczki, którą znajdziesz w opakowaniu.

Pęseta idealnie nadaje się do depilacji włosków nad górną wargą, na 
brodzie, twarzy, nogach, pod pachami i w okolicach pachwin.

Ostrzeżenie:  Nie używaj na brwiach.

Jeżeli chcesz użyć pęsety do usunięcia włosków w okolicach bikini 
(rys.6), pod pachami (rys. 7) i na nogach, najpierw skróć włoski na 
długość ok. 5 mm (rys. 8).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DEPILACJI TWARZY:

◊  Zachowaj szczególną ostrożność podczas depilacji włosków nad 
górną wargą. Utrzymuj skórę mocno napiętą, ciągnąc ją w dół 
delikatnie palcami.

◊  Elektronicznej pęsety można używać do depilacji włosków nad 
górną wargą, na brodzie i twarzy.

◊  Nie wolno używać do depilacji brwi. Nie nada-
je się do depilacji męskich wąsów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
•  Upewnij się, że pęseta jest wyłączona – przełącz-

nik jest przesunięty w dół, w pozycję „OFF” 
wyłączone (rys. 9).

•  Zdejmij przezroczystą pokrywę delikatnym pocią-
gnięciem w górę (rys. 10).

•  Do czyszczenia pęsety użyj szczoteczki (rys. 11).

WSKAZÓWKA: Aby usunąć tłuste drobiny z dys-
ków pęsety, zanurz brzeg tamponu kosmetycznego 
do czystego spiritusu a następnie delikatnie przetr-
zyj nim dysk i wytrzyj do sucha. 

Tampon wystarczy tylko trochę nasączyć i ewen-
tualnie wycisnąć z niego nadmiar cieczy. Wykonuj 
czynności ostrożnie tak, aby ciecz nie dostała się do 
wnętrza pęsety.

Ochrona środowiska naturalnego:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elek-

tronicznych.

Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w mo-
mencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia 
nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właś-
ciwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczone-
go miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. 

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne 
zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjal-
nemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie 
zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja od-
padów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w 
najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej 
likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgod-
nie z przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, 
należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany pojedynczych kompo-
nentów urządzenia w przypadku nowych możliwości technicznych i 
ewentualnego dalszego rozwoju.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, 
skontaktuj się z serwisem producenta.  Korzystając z wyrobu stosuj 
się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Rekla-
macja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub 
nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.


