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INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL



Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z 
niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

OPIS I FUNKCJE
Dziękujemy za zakup zestawu do depilacji, z którym możesz łatwo u efektywnie usuwać 
niepożądane owłosienie.
1. Możliwość wyboru jednej z dwóch prędkości dysków głowicy depilującej, które wychwytują nawet 

najkrótsze włoski wraz z cebulkami. Skóra pozostaje gładka i bez włosków przez kilka tygodni.
2. Funkcja modelowania owłosienia umożliwia skracanie włosków.
3. Depilator wymaga ładowania przez około 8 godzin, po czym można go używać przez 30 do 40 minut.
4. Gdy bateria (akumulatorek) depilatora jest na granicy wyczerpania, można do urządzenia 

podłączyć ładowarkę i kontynuować depilację.
WYKAZ ELEMENTÓW

1. głowica depilująca
2. głowica goląca
3. głowica z pęsetą (dla miejsc trudno 
dostępnych)
4. pokrywa głowicy
5. załącz/wyłącz/regulacja prędkości
6. gniazdo ładowarki
7. wtyczka ładowarki
8. przewód ładowarki
9. ładowarka
10. szczoteczka do czyszczenia
11. gąbka masująca
12. podstawka ładowarki



WAŻNE
Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc 
z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka należy upewnić 
się, ze napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia. Regularne 
czyszczenie i odpowiednia konserwacja zapewniają osiąganie oczekiwanych efektów oraz przedłużają 
żywotność depilatora. Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą. Należy unikać kontaktu 
załączonego urządzenia z włosami, brwiami, rzęsami i elementami ubrania, aby nie doprowadzić 
do zranienia. Używanie depilatora może na początku powodować powstawanie zaczerwienień lub 
podrażnień skóry. Jest to normalna reakcja skóry, jednak szybko zanikająca. Jeżeli podrażnienia nie 
znikną w ciągu trzech dni, należy zasięgnąć porady lekarza. Urządzenie powinno być ładowana 
wyłącznie przy pomocy oryginalnej ładowarki, dostarczanej wraz z nim. Naprawę uszkodzonego 
urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi. Urządzenie należy trzymać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Upewnij się, ze skóra jest sucha, czysta i odtłuszczona. Nie wolno używać żadnych kremów przed 
depilacją. Depilację łatwiej wykonuje się po kąpieli lub prysznicu. Przed rozpoczęciem depilacji należy 
upewnić się, że skóra jest całkowicie sucha. Po zakończeniu depilacji można poddać skórę dezynfekcji, 
aby obniżyć ryzyko wystąpienia podrażnienia.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Przełącz wyłącznik w pozycję ON i sprawdź stan 
baterii (akumulatorka). Jeżeli bateria jest wyczerpana, 
wsuń wtyczkę kabla ładowarki do gniazda w urządzeniu 
(2) a ładowarkę podłącz do sieci elektrycznej (3).
A) GOLENIE
Załóż głowicę golącą na urządzenie. Dla osiągnięcia 
jak najlepszych rezultatów, przesuwaj urządzeniem po 
skórze pod włos (4). Wolną ręką napinaj skórę.
B) DEPILACJA
Naciśnij przycisk zwalniający głowicę (5), zdejmij 
niepotrzebną głowicę (6) i załóż głowicę depilującą (7). 
Depilując obszary mniej owłosione, trudno dostępne, 
miejsca w których bezpośrednio pod skórą znajduje się 
kość (kolana i kostki) oraz łokcie, wybierz prędkość 1 (8). 
Miejsca mocniej owłosione depiluj z prędkością 2 (9). Wolną 
ręką napinaj skórę tak, żeby włoski stawiały się (10). Ustaw 
depilator pionowo w stosunku do powierzchni skóry tak, 
żeby wyłącznik ON/OFF był ustawiony w stronę kierunku 
depilacji. Przesuwaj delikatnie depilatorem po skórze 
pod włos (12). Aby wyłączyć depilator przesuń wyłącznik 
ON/OFF w pozycję 0 (13). Po zakończeniu depilacji, 
wyłącz urządzenie i podłącz je do ładowarki. Rozpoczęcie 
ładowania sygnalizowane jest zapaleniem się lampki (14). 
Bateria jest całkowicie naładowana po około 8 godzinach.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby depilacja przebiegała łatwo i przynosiła zadowalajace efekty, należy czyścić depilator 
każdorazowo po użyciu. Wyłącz urządzenie (15). Wyczyść głowicę i pozostałe elementy, króre 
można wyczyściś szczoteczką (16). Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać urządzenia w 
wodzie. Do czyszczenia plastikowego korpusu urządzenia nie wolno używać agresywnych 
środków czyszczących, benzyny, acetonu itp. Pod żadnym pozorem nie wolno wyjmować dysków 
z głowicy depilującej.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresy przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do 
odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do

wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona 
kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się 
do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania), 
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i 
nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.


