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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esameįsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, kurie lydėjo produkto sukūrimo ir pagaminimo
procesą. Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir j ų
visuomet laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite
jų perduoti kitam asmeniui, kuris naudosis prietaisu.

Jei iškiltų neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu IMETEC
techninės priežiūros centru.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

• Fiziškai ar psichiškai neįgalūs ir nepatyrę asmenys bei jaunesni nei 16 metų vaikai prietaisu
naudotis gali tik tuomet, jei iš anksto buvo apmokyti tai daryti saugiai ir buvo supažindinti
su pavojais, gresiančiais netinkamai naudojant prietaisą.

• Vaikams draudžiama žaisti prietaisu ir valyti jį be suaugusiųjų priežiūros.
• Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, kištuką iš lizdo ištraukite iš karto baigę jį

naudoti, nes vanduo kelia pavojų net tuomet, kai prietaisas yra išjungtas.
• Kad užtikrintumėte optimalią apsaugą vonios kambaryje, patariame instaliuoti apsauginį

srovės prietaisą, kuris neturėtų viršyti 30 mA (idealus variantas: 10 mA). Pasitarkite su
elektriku.

Dėmesio:
Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų!
Niekada nepanardinkite prietaisoį vandenį!

• Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą
IMETEC techninės priežiūros centrą.

• Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo
kūdikių ir mažų vaikų: uždusimo pavojus.



• Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal jo tiesioginę paskirtį, t. y., kaip fotoepiliatorius.

Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.
• Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui namuose.
• Nenaudokite prietaiso greta degių skysčių, aerozolinių, deguonies ar azoto suboksido

flakonų.
• Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis ir drėgnomis rankomis ar kojomis.
• Nesinaudokite juo būdami basomis kojomis.
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
• Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros lizdo.
• Jei prietaisas pažeistas arba blogai veikia, išjunkite jį ir daugiau nemėginkite naudoti.

Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
• Jei pažeistas prietaiso laidas, pakeisti jį gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro

darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.
• Prietaisas skirtas šalinti žmogaus plaukus. Nenaudokite jo gyvūnams.
• Neblokuokite ventiliacijos angų (2).
• Nenaudokite prietaiso, jei:

- odos spalvos sensorius (5B) yraįskilęs ar neveikia;
- prietaiso korpusas yraįskilęs arba sulūžęs;
- lempa (5) yra pažeista arba impulsų išleidimo paviršius (5A) yraįskilęs, sulūžęs arba jį
pametėte;
- kištukas (14) sugedo arba sulūžo.

• Prietaisą naudokite tik su komplekte esančiu kištuku (type KSAPV0361200300D5).
• Niekada nežiūrėkite tiesiaiį šviesą, sklindančią iš impulsų išleidimo paviršiaus (5A).
• Niekada nenukreipkite impulsų išleidimo paviršiaus (5A)į tuščią erdvę, kai jis tuo metu

skleidžia šviesos impulsus.

KONTRAINDIKACIJOS

Svarbu! Perskaityti prieš naudojimą.

Ne visi žmonės gali naudoti šį prietaisą, todėl perskaitykite žemiau pateiktą informaciją.
Jei nesate tikri, ar galite naudoti prietaisą, pasikonsultuokite su savo gydytoju arba dermatologu.
Nenaudokite prietaiso šiomis sąlygomis:
• Nėštumo metu arba jei maitinate kūdikį.
• Jei per paskutines 28 dienas deginotės saulėje arba lankėtės soliariume.
• Jei ant epiliuojamos kūno vietos turite pasidarę tatuiruotę arba ilgalaikį makiažą.
• Jei ant epiliuojamos kūno vietos turite didelių rudų arba baltų dėmių, pvz., didelių

strazdanų, apgamų, karpų.
• Jei sergate egzema, žvyneline, turite odos pakitimų, atvirų žaizdų ar infekcijų, pvz.,

herpesą. Prieš naudojant prietaisą palaukite, kol žaizdos užgis.
• Jei esate turėję kaloidinių randų, esate jautrūs šviesai arba vartojate vaistus, dėl kurių oda

tapo jautresnė šviesai, pvz., nesteroidinių priešuždegiminių vaistų (aspirinas, ibuprofenas,
paracetamolis), tetracikliną, fenotiaziną, tiaziną, diuretikus, sulfonilurėjos darinius,
sulfonamidiną, DTIC, fluorouracilį, vinblastiną, griseofulviną, alfa hidroksilinę rūgštį
(AHA), hidroksilinę rūgštį (BHA), Retin-A, akutaną ir / arba vietinius retinoidus.

• Pakitusi odos būklė (pvz., baltmė ar albinizmas).

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI

Prietaisas neveikia.
1. Patikrinkite, ar kištukas (14) geraiįjungtasį jungtį ant prietaiso (4).
2. Patikrinkite, ar kištukas (14)įjungtasį sieninį elektros lizdą.

Paspaudus impulsų
aktyvavimo
mygtuką (3),
prietaisas neišleidžia
šviesos impulsų.

1. Patikrinkite, ar lemputės (6) mirksi: tai rodo, kad impulsų išleidimo
paviršius (5A) tolygiai ir tvirtai prigludęs prie odos.
2. Patikrinkite odos spalvos tinkamumo lemputes (6A): jei jos mirksi,
odos spalva pernelyg tamsi ir prietaiso naudojimas negalimas.
Pamėginkite procedūrą atlikti ant kitos kūno dalies arba susisiekite su
autorizuotu IMETEC techninės priežiūros centru.
3. Patikrinkite lemputę (13): jei ji dega, pakeiskite lempą (5): žr.
„Lempos (5) pakeitimas“.
4. Patikrinkite, ar dega lemputės (6). Jei jos neįsijungs po 10
sekundžių, dar kartą išjunkite ir įjunkite prietaisą: du kartus paspauskite
mygtuką (10). Jei tai nepadėjo, susisiekite su autorizuotu IMETEC
techninės priežiūros centru.
5. Patikrinkite gedimų lemputę (7): jei ji dega, išjunkite ir vėl įjunkite
prietaisą du kartus paspaudęmygtuką (10). Jei tai nepadėjo, susisiekite
su autorizuotu IMETEC techninės priežiūros centru.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO IŠMETIMAS

Produktoįpakavimomedžiagospagamintosiš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas
tinkamubūdu ir atsižvelkite į aplinkosapsaugosstandartus.

Prietaisasturi būti pašalintaslaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų.
Prietaisą sudarančios medžiagosturi būti perdirbtos:tai padės išvengtiaplinkostaršos.
Susisiekitesusavovietineatliekų tvarkymoįmonear prekybininkudėl papildomos

informacijos.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei jums prireiktų atsarginių prietaiso dalių arba jis sugestų, susisiekite su autorizuotu IMETEC
techninės priežiūros centru. Prietaisui taikoma gamintojo garantija.

Daugiau informacijos apie garantines sąlygas rasite garantiniame talone. Naudojimo instrukcijų
nepaisymas panaikina prietaisui suteikiamą garantiją.
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15. Įsiminkitenaudotą galingumolygį, neskitą kartą įjungtasprietaisasautomatiškai nustatys
pirmą lygį.

16. Iš kištuko ištraukitelaidą (14).

Odos priežiūra po plaukelių šalinimo procedūros
Žr. „Kiti saugumo nurodymai“.

PRIEŽI ŪRA

Valymas ir laikymo sąlygos
Prietaisą ir impulsų išleidimo paviršių rekomenduojama valyti po kiekvieno naudojimo:
• Ištraukitekištuką (14) iš elektroslizdo.
• Švelniainuvalykiteprietaisą ir impulsų išleidimo paviršių (5A) sausa,švariašluoste.
• Laikykite prietaisą sausoje,vėsioje,nuokarščio ir vandensapsaugotojevietoje.

DĖMESIO:
Niekada nepanardinkite prietaiso ir jo dalių į vandenį.

Lempos (5) pakeitimas
• Kai lempa(5) išleis 90%visų turimų šviesosimpulsų, lemputė (13) ims mirksėti. Tai rodo,

kad lempą (5) reikia pakeisti.
• Kai išnaudotų impulsų kiekis artėja prie100%,lemputė (13) imamirksėti lėčiau.
• Kai impulsaibaigiasi,lemputė (13) ima degtitolygiai. Daugiauimpulsų išleisti nebegalima.
• Lempa(5) turi būti pakeistanauja,originaliair konkrečiammodeliuiskirtalempa.Tik

tuomet galima tęsti epiliacijos procedūras.

Pastaba:nebenaudokite prietaiso, jei lempos (5) viduje atsirastų didelių dėmių arba
pastebėtumėte įtrukimų ant impulsų išleidimo paviršiaus (5A).

• Paspauskite mygtuką (10) ir nustatykite budėjimo režimą.
• Iš lizdo ištraukite kištuką (14).
• Suimkite lempą (5) už šonų ir nuimkite ją nuo prietaiso.
• Išpakuokite naują lempą (5).
• Uždėkite ją ant prietaiso švelniai paspausdami, kad užsifiksuotų.

Pastaba
Pakeitę lempą (5), visuomet nustatykite žemesnį galingumo lygį nei naudojote prieš jos
pakeitimą. Jei epiliacijos metu arba po jos nejausite jokio diskomforto, lygį galėsite pakelti per
kitą procedūrą.

• Išsiplėtusios venos epiliuojamoje vietoje.

• Jei gydotės arba neseniai gydėtės šiais vaistais: alfa hidroksilinė rūgštis (AHA), hidroksilinė
rūgštis (BHA), Retin-A, akutanas, vietiniai retinoidai arbaazelaino rūgštis.

• Dėl diabeto ar kitų sisteminių ar metabolinių sutrikimų pakitusi odos būklė.
• Per pastaruosius 6 mėnesius gydėtės akutanu (izotretinoidu).
• Pastaruosius 3 mėnesius naudojote steroidų.
• Praeityje herpesas buvo pasireiškęs tose vietose, kurias ketinate epiliuoti, nebent

pasikonsultavote su gydytoju ir jums buvo atliktas profilaktinis gydymo kursas.
• Sergate epilepsija.
• Su savimi nešiojate elektroninius prietaisus, pvz., širdies stimuliatorių, šlapimo nelaikymo

aparatą, insulino pompą ir pan.
• Sergate ligomis, susijusiomis su jautrumu šviesai, pvz., porfirija, polimorfinis bėrimas nuo

šviesos, urtikarija, vilkligė ir pan.
• Sirgote odos vėžiu arba oda linkusi supiktybėti.
• Pastaruosius 3 mėnesius gydėtės radioterapija ir chemoterapija.
• Turite kitų problemų, dėl kurių gydytojas nepataria naudoti produkto.

Jei dvejojate, pasikonsultuokite su gydytoju.

ODOS SPALVA
Prietaisas pašalina nepageidaujamus plaukelius ir veikiaplauko pigmentą. Įvairūs pigmento
(melanino) kiekiai taip pat randami aplinkinėje odoje. Pigmento kiekis lemia tai, kiek pavojingas
odai gali būti bet kokios rūšies pulsinės šviesos epiliatorius.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, palyginkite savo odos spalvą su odos spalvos
palete (A), kuri pateikta šiose instrukcijose ir ant prietaiso pakuotės.

Natūraliai tamsi oda

Jei jūsų odos spalva tamsi, nenaudokite prietaiso!
Jei nepaisysite draudimo, galimi neigiami padariniai: nudegimai, pūslės ir odos spalvos pakitimai
(hiper- arba hipopigmentacija).

ODOS SPALVOS SENSORIUS
Prietaiseįdiegtas odos spalvos sensorius (5B), kurisįvertina odos spalvą. Naudokite jį prieš
kiekvieną epiliacijos procedūrą ir jos metu. Sensorius užtikrins, kad šviesos impulsai būtų
išleidžiami tik ant procedūrai tinkamos odos.

Įdegusi oda

Nenaudokite prietaiso, jei jūsų oda įdegusi, neseniai deginotės arba buvote kaitrioje
saulėje. Jei nepaisysite šio nurodymo, galimi rimti nudegimai, pūslės, žaizdos ar odos
spalvos pakitimai (hiper- arba hipopigmentacija).
Įdegusi oda, ypač po buvimo saulėje, turi didelį melanino kiekį.
Tai taikoma visiems odos tipams ir odos spalvai, net ir tiemsasmenims, kurieįdega lėtai. Didelis
melanino kiekis kelia didesnį pavojų odai epiliacijos metu.

Venkite deginimosi ir buvimo saulėje 4 savaites prieš prietaiso naudojimą.
AKYS 310



Niekada nenaudokite prietaiso aplink ar greta akių.
Laikykite atokiau nuo aki ų.

Prietaisas gali būti naudojamas plaukeliams nuo tam tikros veido dalies šalinti. Tokios
procedūros metu būtinas itin didelis atsargumas, kad akys būtų apsaugotos nuo galimo pavojaus.

Nenaudokite prietaiso ant spenelių ir genitalij ų (taikoma vyrams ir moterims).

KITI SAUGUMO NURODYMAI

PRIEŠ NAUDOJIM Ą
Galingumas
ATSARGIAI parinkite galingumą. Galingumas nurodo pulso šviesos, kuri nukreipiamaį odą,
intensyvumą, kuris varijuoja nuo aukščiausio iki žemiausio. Galingumo lemputės (12) nurodo
pasirinktą galingumo lygį. Galingumo lygiui kylant, rezultatai gerėja, tačiau kartu didėja ir
pašalinio poveikio rizika.

Procedūrą visuomet pradėkite nuo žemiausio galingumo lygio.

Tik tuomet, kai jausite tik nedidelį diskomfortą arba jo nejausite visiškai, kitos procedūros metu
galėsite pereiti prie vienu lygiu didesnio galingumo. Tai taikytina ir kitiems lygiams.
• Prieš pradėdami procedūrą, visuomet nuskuskite plaukelius nuo zonos, kurią ketinate

epiliuoti. Oda turi būti švari ir sausa.
• Uždenkite apgamus ir tatuiruotes.
• Uždenkite tamsiai rudas ar juodas dėmes, strazdanas, karpas.
• Odai prieš procedūrą nuvalyti nenaudokite degių skysčių, pvz., alkoholio, acetono ar

produktų, kurių sudėtyje yra alkoholio (įskaitant kvepalus, higienos produktus ir pan.).
• Prietaisą naudokite tik ant tų kūno dalių, kuriose daugiau niekada nebenorėsite turėti

plaukelių.

Bandomasis testas
Prieš pradedant procedūrą, rekomenduojama atlikti bandomąjį testą, kuris parodys odos
toleranciją šviesos impulsams. Žr. 8 psl.

NAUDOJIMO METU

Vienos procedūros metu prietaisą ant tos pačios vietos galima naudoti ne daugiau kaip
vieną kartą.
Saugokite jau nuepiliuotą odą nuo papildomų šviesos impulsų.
Nedelsdami nutraukite procedūrą, jei pastebėsite pūsleles ar nudegimus.
• Visuomet patikrinkite, ar impulsų išleidimo paviršius (5A) yra visiškai prigludęs prie odos.
• Patraukite impulsų išleidimo paviršių (5A) nuo odos, jei oda arba paviršius labaiįkaista.

PO NAUDOJIMO

Atlik ę plaukelių šalinimo procedūrą, saugokite odą nuo saulės ir nesideginkite.
Odos spalva ir jautrumas skiriasi skirtingose kūno vietose, todėl šis testas turi būti atliekamas su
kiekviena kūno vieta, kurią norite epiliuoti.

DĖMESIO: galingumas turiįtakos rezultatams, tačiau maksimalus tolerancijos lygis negali būti
viršijamas. Paprastai ši tolerancijos riba yra aukšta šviesią odą turintiems asmenims ir žema
tamsiaodžiams, nes melaninas, kuris lemia odos tamsumą, padidina karščio gaminimą. Niekada
neviršykite maksimalios tolerancijos ribos.

ODOS PARUOŠIMAS EPILIACIJAI
• Oda turi būti švari ir sausa, o plaukeliai nuskusti. Nuvalykite makiažą ir nuplaukite

dezodoranto pėdsakus.
• Maskuojančiu pieštukuar baltaaudinioskiautelepridenkiteapgamus,tatuiruotes,tamsias

odos dėmes bei lūpas.

DĖMESIO:
Prieš pradėdami procedūrą, perskaitykite visus saugumo nurodymus, pastabas apie
kontraindikacijas, galimą pašalinį poveikį, epiliacijos zonas ir plaukelių šalinimo programą.

NAUDOJIMAS

Prietaiso paruošimas
1. Išpakuokiteprietaisą.
2. Patikrinkite,ar lempa(5) teisingaiįstatytaį prietaisą.
3. Jei prietaisas buvo laikomas labai vėsioje vietoje, palaukite, kol jis sušils bent iki 15° C.
4. Įjunkite laidą (14) į prietaisojungtį (4).
5. Įjunkite laidą (14) į sieninį lizdą: užsidegsbudėjimo lemputė (9).

Naudojimas pirmą kart ą
6. Paspauskiteįjungimo/ budėjimo mygtuką (10): užsidegsįjungimolemputė (11).

Aktyvuojama ventiliacijos sistema (garsas panašusį plaukų džiovintuvo skleidžiamus
garsus).

7. Įjungimoleputė (11)užsidegapraėjus maždaug3,5sekundėmspo to, kai nuspaudėte
mygtuką (10). Prietaisas automatiškai parenka žemiausią galingumo lygį.

8. Impulsų išleidimo paviršių (5A) stipriaiprispauskiteprieodos.Tik tuomet,kai jis bus
visiškai prigludęs prie odos, lemputės (6A) ims mirksėti.

9. Paspauskite šviesos impulsų aktyvavimo mygtuką (3). Prietaisas iš karto patikrina odos
spalvą: jei ji pakankamai šviesi saugiam naudojimui, prietaisas išleidžia šviesos impulsą,
kuris yra lydimas garsinio signalo. Lemputė (6) užgęsta. Galite pajusti nedidelį dilgčiojimą.

Pastaba: jei šviesos impulsas nėra išleidžiamas, o lemputė (6A) mirksi, vadinasi, odos spalva yra
pernelyg tamsi. Pamėginkite prietaisą naudoti ant kitos kūno vietos.
10. Patraukiteimpulsų išleidimo paviršių (5A) nuoepiliuojamosvietos.
11. Lemputė (6) vėl užsidegspraėjus3,5sekundėmspopaskutinioimpulso.
12. Perkelkiteimpulsų išleidimo paviršių (5A) į kitą epiliuojamoszonosvietą. Kad

nustatytumėte kitą epiliuojamą plotą ir išvengtumėte impulsų išleidimo toje pačioje vietoje,
naudokitės prietaiso ant odos paliktomis žymėmis.

13. Pradėdaminuo8 punkto,kartokiteprocesą, kol nuepiliuositevisą zoną.

Po procedūros
14. Paspauskiteįjungimo/ budėjimo mygtuką (10): visosdegančios lemputės užges,o

budėjimo lemputė (9) užsidegs.
Jei plaukelių šalinimo metu nejaučiate diskomforto, kitos procedūros metu galingumą galėsite
padidinti vienu lygiu. Ta pati taisyklė taikoma ir kitiems galingumo lygiams.
Nedidinkite galingumo, jei procedūros metu arba po jos jaučiate diskomfortą.4
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Nedidinkite lygio procedūros metu, net jeigu nejaučiate jokio diskomforto: galimas pašalinis
poveikis.

ODOS SPALVOS SENSORIUS
Epiliatoriaus naudojimas ant tamsios odos gali turėti neigiamų pasekmių, pvz., tai gali sukelti
nudegimus, pūsles, odos spalvos pokyčius (hiper- ir hipopigmentacija).
Prietaiseįmontuotas odos spalvos sensorius (5B) naudojamas patikrinti odos spalvą
epiliuojamoje zonoje prieš kiekvieną procedūrą bei jos metu.
Jei sensorius nustato, kad oda yra pernelyg tamsi, prietaisas automatiškai nustoja leidęs šviesos
blyksnius ir odos spalvos tinkamumo lemputė (6A) ima mirksėti.
Jei taip nutiktų, pamėginkite prietaisą naudoti ant kitos kūno vietos arba susisiekite su
autorizuotu aptarnavimo centru.

TEISINGAS PRIETAISO NAUDOJIMAS
Naudojant prietaisą būtina laikytis specialios technikos, kuri užtikrina, kad šviesos impulsai
veikia visą plotą ir nepadengia jau epiliuotų zonų.
• Įsivaizduokite, kad epiliuojama vieta yra suskirstyta linijomis.
• Pradėkite nuo vieno linijos galo ir slinkite link jos kito galo (nuo apačios į viršų arba iš

dešinės į kairę).

Nuepiliuotoje vietoje šviesos impulsai ir nedidelis slėgis palieka laikinas žymes. Jos padeda
nustatyti kitą „linij ą“.

DĖMESIO!
Neepiliuokite tos pačios vietos antrą kartą tos pačios procedūros metu. Epiliuokite tik
nustatytomis tiesiomis linijos, neužeidami prietaisu antjau nuepiliuotos zonos.

NEDELSDAMI NUTRAUKITE PROCEDŪRĄ, jei pajusite karštį, dilgsėjimą, atsiras pūslių ar
nedidelių nudegimo žymių.

KAIP ATLIKTI BANDOM ĄJĮ TESTĄ
Kadangi kiekvieno žmogaus odos spalva yra skirtinga, bandomąjį testą būtina atlikti ant
kiekvienos zonos, kuri bus epiliuojama.
• Pirmiausia patikrinkite savo odos toną naudodamiesi ant pakuotės arba instrukcijose

pateikta lentele.
• Parinkite nedidelį odos plotelį, nuo kurio epiliuosite plaukelius.
• Nuskuskite pasirinktą zoną.
• Nustatykite mažiausią galingumo lygį, pridėkite prietaisą prie odos ir išleiskite pirmuosius

šviesos impulsus. Jei nejaučiate diskomforto, padidinkite galingumą vienu lygiu ir,
leisdami impulsus, braukite prietaisu per odą kitoje vietoje. Didinkite galingumo lygį, jį
išbandydami vis kitoje vietoje, kol pasieksite maksimalų tolerancijos lygį. Procedūros metu
epiliuojamoje zonoje galite jausti karštį, tačiau tai yra normalu. Jei pojūtis nemalonus,
vadinasi maksimalus odos tolerancijos lygis buvo ankstesnis galingumo lygis.

• Patikrinkite nuepiliuotą zoną po 24 valandų. Jei paraudimas neišnyko, naudojamas
galingumo lygis buvo pernelyg didelis. Kitą kartą nustatykite lygiu mažesnį galingumą.

Jei padidėjęs jautrumas neišnyks, rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.

Jei per dvi savaites nuo procedūros oda bus veikiama saulės, naudokite apsauginį saulės kremą
su SPF 30 ar didesniu apsauginiu filtru.

DĖMESIO: procedūra gali sukelti laikinus pigmentacijos pokyčius (žr. „Galimas pašalinis
poveikis“).

GALIMAS PAŠALINIS POVEIKIS

Jei prietaisas naudojamas pagal visas instrukcijas, šalutinis poveikis ir komplikacijos pasireiškia
labai retai.
Nepaisant to, visos kosmetinės procedūros,įskaitant atliekamas namuose, gali kelti pavojų, todėl
svarbu žinoti riziką ir mokėti atpažinti galimas komplikacijas.

Neteisingo naudojimo
atvejis

Neteisingo
naudojimo

atvejo tikimyb ė
Pašalinis poveikis

Pašalinio
poveikio
tikimyb ė

Daugkartinis prietaiso
naudojimas ant tos
pačios vietos
(persidengiantys
impulsai)

Minimali

Minimalus diskomfortas Minimali
Odos paraudimas Minimali
Padidėjęs odos jautrumas Minimali
Žaizdos ir nudegimai Reta
Randai Reta
Pigmentacijos pokyčiai Reta
Didelis tinimas ir
paraudimas

Reta

Infekcija Nežymi
Kraujosruvos Nežymi

Minimalus diskomfortas
Dažniausiai šis prietaisas yra gerai toleruojamas. Naudojimo metu dauguma naudotojų jaučia
nedidelį diskomfortą, kuris apibūdinamas kaip lengvas šilumos ir dilgčiojimo jausmas
epiliuojamose zonose. Šis pojūtis patiriamas naudojimo metu arba iš karto po jo.
Bet koks kitas nemalonus pojūtis nėra įprastas, todėl iš karto nutraukite procedūrą: jūsų oda
netoleruoja šios procedūros arba nustatytas pernelyg didelis galingumas.

Odos paraudimas
Oda parausti gali iš karto po naudojimo arba per 24 valandas.Praėjus 24 valandoms, paraudimas
paprastai pranyksta. Jei jis nepranyko po 2 – 3 dienų, pasikonsultuokite su gydytoju.

Padidėjęs odos jautrumas
Po procedūros oda tampa jautresnė. Galimas išsausėjimas ir pleiskanojimas.

Žaizdos ir nudegimai
Žaizdos ir nudegimai po procedūros yra labai reti. Jie užgyja per keletą savaičių ir labai retai
palieka matomų randų.

Randai
Randų atsiradimas labai retas. Paprastai jie būna plokšti ir balti (hipotrofiniai randai), tačiau taip
pat gali būti dideli ir raudoni (hipertrofiniai randai) arba dideli iriškilę (keloidiniai randai). Odos
išvaizdos pagerinimui gali prireikti estetinių procedūrų.

Pigmentacijos pokyčiai
Labai retais atvejais galima laikina hiperpigmentacija (padidėjęs pigmento kiekis arba odos
spalvos pakitimas) arba hipopigmentacija (odos pašviesėjimas ar išbalimas) odoje aplink
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plaukelius. Pigmentacijos pasikeitimas dažniau pasireiškia tamsią odą turintiems žmonėms.
Paprastai šie pokyčiai yra laikini, o ilgalaikė hiper- ir hipopigmentacija yra reta.

Didelis tinimas ir paraudimas
Didelis odos paraudimas ir ištinimas pasireiškia retai, dažniau – jautresnėse kūno vietose.
Tinimas ir paraudimas turi praeiti per 2 – 7 dienas. Būtini dažni ledo kompresai. Odą galima
švelniai valyti, bet būtina saugoti nuo saulės.

Infekcija
Odos infekcijos tikimybė yra reta. Ji gali kilti po nudegimų ar žaizdelių.

Kraujosruvos
Mėlynai-raudonos kraujosruvos labai retos, bet atsiradusios išnyksta per 5 – 10 dienas.
Kraujosruvai nykstant gali išryškėti rusvos dėmės (hiperpigmentacija), kurios gali tapti
nuolatinėmis.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS

Šio depiliatoriaus naudojimas paremtas pulsinės šviesos technologija ir skirtas ilgalaikiam
nepageidaujamų plaukelių šalinimui. Tai reiškia, kad ataugančių plaukelių kiekis po procedūros
bus mažesnis.
Prietaisas skleidžia pulsinės šviesos blyksnius, kurie sugeriami odoje esančio pigmento. Šviesos
blyksnį sugeria plauko folikulas, o išskirta šiluma jį sunaikina.

1. Valdymoskydelis
2. Ventiliacijosfiltrai
3. Šviesosimpulsoaktyvavimomygtukas
4. Laido jungtis
5. Lempa
5A Impulsų išleidimo paviršius
5B Odos spalvos sensorius
6. Lemputės „Paruoštas naudojimui“
6A Odos spalvos tinkamumo lemputės
7. Gedimą signalizuojanti lemputė
8. Galingumo lygio nustatymo mygtukai (+/-)
9. Budėjimo lemputė
10. Įjungimo / budėjimo mygtukas
11. Įjungimo lemputė
12. Galingumo lygio lemputės
13. Lemputė „Pakeisti lempą“
14. Kištukas
A. Odos spalvos (tono) paletė

Naudokitetik komplekteesančiuspriedus.

EPILIACIJOS ZONOS

Prietaisasgali būti naudojamasplaukeliamsnuorankų, kojų, nugaros,
krūtinės,pažastų ir bikini zonosšalinti.

Moterystaip patgali šalinti plaukeliusnuonuotraukojepažymėtossrities.
Nuo veido šalinkite tik storus ir tamsius plaukus. Tos sritys, kuriose auga ploni ir reti plaukai,
pvz., ant smakro ir pasmakrės, neturėtų būti epiliuojamos.

PLAUKELI Ų ŠALINIMO PROGRAMA

Plauko augimo ciklas trunka 18 – 24 mėnesius. Norint pasiekti ilgalaikius rezultatus, per šį
laikotarpį gali prireikti daugiau plaukelių šalinimo procedūrų.
Skirtingi žmonės pasiekia nevienodą plaukelių šalinimo efektyvumą. Rezultatai taip pat gali
skirtis skirtingose kūno dalyse: tai priklauso nuo plaukų spalvos ir odos reakcijosį epiliaciją.

Rekomenduojamas procedūrų planas viso plaukelių augimo ciklo metu:
• 1 – 4 procedūros,atliekamossudviejų savaičių pertrauka.
• 5 – 7 procedūros,atliekamossuketurių savaičių pertrauka.
• Tolesnės procedūrosgali būti atliekamosretkarčiais, jei / kai reikia,kol pasiekiamas

ilgalaikis rezultatas.

PASTABA:
Gerų rezultatų nepasieksite, jei procedūrą toje pačioje vietoje atliksite dažniau nei
rekomenduojama (kas dvi savaites).
Neaktyvūs, „snaudžiantys“ folikulai gali suaktyvėti dėl hormonini ų ar psichologinių
pokyčių. Dėl to procedūras gali retkarčiais prireikti pakartoti.

Individuali reakcija priklauso nuo plaukelių tipo ir biologinių veiksnių, kurie gali paveikti plauko
augimo ciklą. Kai kuriems žmonėms procesas vyksta greičiau, kitiems – lėčiau.
Bet kokiu atveju, greitas rezultatas neįmanomas vos po vienos ar dviejų procedūrų.

PASTABA
Prietaisas nebus efektyvus, jei jūsų plaukai yra labai šviesūs.
Prietaisas neefektyvus naikinant natūraliai šviesius, žilus ar rusvus plaukelius. Jei jūsų kūno
plaukai yra vienos iš šių spalvų, efekto nepajusite.

INFORMACIJA PRIEŠ NAUDOJIM Ą

GALINGUMO LYGIS
Galima rinktis iš 5 galingumo lygių: nuo 1 (žemiausias) iki 5 (aukščiausiais). Pasirinktą lygį
nurodo lemputės (12).

Galingumo lygio pasirinkimas
Paspauskite galingumo nustatymo mygtukus (+/-) (8):
„+“ padidina lygį,
„-„ sumažina lygį.

Galingumo lygių lemputės (12) užsidega nustačius lygį:
1 lygis: lemputė nuolatos dega.
2 lygis: kairioji lemputė nuolatos dega, o vidurinioji lemputėmirksi.
3 lygis: kairioji ir vidurinioji lemputės nuolatos dega.
4 lygis: kairioji ir vidurinioji lemputės nuolatos dega, o dešinioji lemputėmirksi.
5 lygis: visos trys lemputės nuolatos dega.

DĖMESIO: Procedūrą pradėti rekomenduojama nuo mažiausio galingumo lygio (1 lygio).
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