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Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šį produktą. 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

• Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETEC aptarnavimo centrui. Peržvelkite iliustracijas irįsitikinkite, kad gavote visas
prietaiso dalis.

• Neleiskite vaikams žaisti suįpakavimo medžiagomis! Plastikinius maišelius laikykite toliau
nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar prietaiso naudojamaįtampa atitinka
įtampą jūsų namuose.

• Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį: kaip epiliatorių, skirtą asmeniniam
naudojimui namuose. Bet koks kitokios paskirties naudojimas laikomas netinkamu ir
pavojingu.

• Jei prietaisą naudojate vonios kambaryje, ištraukite kištuką iš elektros lizdo vos baigę
procedūrą, nes vanduo kelia pavojų net kai prietaisas yra išjungtas.

• Papildomai apsaugai vonioje instaliuokite apsauginį prietaisą, kurio srovė neviršija 30 mA
(idealus variantas: 10 mA). Pasitarkite su elektriku.

• Prietaisas skirtas tik žmonių plaukeliams šalinti. Nenaudokite jo gyvūnams.

• Prietaisastinkamasnaudotiduše (ištraukitekištuką iš elektroslizdo).
• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,

fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su
atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
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• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) ir
didelėje drėgmėje.

• Jei prietaisas pažeistas arba blogai veikia, išjunkite jį ir daugiau nemėginkite naudoti. Jei
pažeistas laidas arba kištukas, pakeisti juos gali tik autorizuotas techninės priežiūros centras.

• Naudokite ir laikykite prietaisą 10° C – 35° C temperatūroje.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Jei prietaisas nebetinkamas naudoti, pašalinkite visas jodalis, kurios gali kelti pavojų (ypač

jei vaikai sugalvotų su juo pažaisti).
• Įkrovę prietaisą ir baigę juo naudotis, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

PRIETAISO DALYS

1. Dviguba epiliatoriaus galvutė
1A Pincetai
1B Masažavimo sistema
1C Galvutės dangtelis

2. Galvutės nuėmimo mygtukas
3. 0-1-2 (išjungti – 1 greitis – 2 greitis) mygtukas
4. Įkrovimo ir veikimo lemputė
5 Įkrovimo jungtis
6 Elementų skyrius
7 Jautrumąmažinantis dangtelis
8 Apsauginis dangtelis
9 Šepetėlis
10 AC/DC maitinimo blokelis su laidu
11 Šveičiamoji pirštinė
12 Dėklas

Naudokite tik komplekte esančius priedus.

ĮKROVIMAS

Prietaisasgali būti naudojamastik pilnai jį įkrovus.
Įkrovimo metu0-1-2mygtukasneveikia,todėl prietaisasnegalibūti
naudojamas.
Prieš pirmą kartą naudodamiprietaisą, kraukitejį 4 valandas.Kitus kartus,
prietaisą pakankakrauti 1 valandą.
Visiškai įkrautasprietaisasveikia 90minučių.
Rekomenduojameprietaisą įkrauti pokiekvienonaudojimo:taip jis visuomet
busparuoštasnaudojimui.
Visiškai iškraukiteelementuskartą per3 mėnesius,o tuometkraukitejuos4
valandas.Tai padės pailginti elementų tarnavimolaiką.
Prieš įkrovimą, prietaisasturi būti visiškai sausas.
• Paspauskite mygtuką 0-1-2 (3) ir išjungsite prietaisą.
• Į įkrovimo jungtį (5) įkiškite laidą (10).
• Įjunkite kištuką (10) į elektros lizdą. Užsidegs raudona lemputė (4):

prietaisaskraunasi.
• Kai prietaisas busįkrautas, užsidegs žalia lemputė (4).
• Ištraukite laidą (10) iš prietaiso (5).
• Ištraukite kištuką (10) iš elektros lizdo.

DĖMESIO: neišmeskite elementų kartu su buitinėmis atliekomis.

ELEMENT Ų IŠĖMIMAS

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui veikti, kol jis visiškai išsikraus.
Atsuktuvu atsukite varžtelį įkrovimo jungtyje (5).
Atidarykite elementų skyrių.
Išimkite elementus: žirklėmis perkirpkite jungtis.

Išėmę elementus, jokiu būdu nejunkite prietaiso į elektros tinklą.

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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Plovimas po tekančio vandens srove
• Ištraukite kištuką (10) iš elektros lizdo.
• Paspauskite 0-1-2 (3) mygtuką ir įjunkite prietaisą.
• Pakiškite galvutę po tekančiu vandeniu.

• Paspauskite 0-1-2 (3) mygtuką ir išjunkite prietaisą.
• Lengvai nupurtykite vandenį nuo prietaiso.
• Suimkite už šonų ir nuimkite dvigubą epiliatoriaus galvutę (1).

• Leiskite abiem dalims gerai išdžiūti.
• Kai jos bus sausos, uždėkite ant prietaiso. Ant galvutės uždėkite apsauginį dangtelį.
• Įdėkite prietaisą į dėklą (12) ir laikykite jį sausoje vėsioje vietoje.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO IŠMETIMAS

Produktopakuotė pagamintą iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jastinkamubūdu ir
atsižvelkite į aplinkosapsaugosstandartus.

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

informacijos.

Elementų išmetimas

Šis prietaisas veikia su Ni-MHįkraunamais elementais. Kai jie nebebus tinkami naudoti,
išimkite iš prietaiso ir pristatykiteį tokių atliekų surinkimo vietas.

DĖMESIO: nevalykite prietaiso, kai jis kraunasi. Vos tik prietaisaspasikrovė, ištraukite kištuką
iš elektros lizdo.

NAUDINGI PATARIMAI

• Prieš pradėdami naudoti epiliatorių, išbandykite jį ant tos kūno vietos, kurioje plaukelių nėra
daug. Tokiu būdu susipažinsite su plaukelių šalinimo procedūra.

• Rekomenduojame šalinti 0,5 – 5 mm ilgio plaukelius. Jei jie ilgesni, nuskuskite ir laukite,
kol ataugs.

• Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, prieš procedūrą išsimaudykite duše ar vonioje:
atsivers poros. Kad pašalintumėte negyvas ląsteles, nušveiskite odą šiurkščia pirštine (11).

• Kai šalinate plaukelius, oda turi būti švari, sausa ir nepatepta jokiais kremais ar kitokiomis
priemonėmis.

• Kad išvengtumėte prakaitavimo, procedūrą atlikite vėsioje patalpoje.
• Nenaudokite prietaiso, jei turite žaizdelių, apgamų su plaukeliais, išsiplėtusias venas ar

sergate egzema. Prieš tai pasitarkite su gydytoju.
• Jei odos atsparumas sumažėjęs (dėl nėštumo, diabeto, hemofilijos, imuniteto deficito ar

Reno ligos), pasitarkite su gydytoju.
• Laikykite prietaisą atokiau nuo plaukų, blakstienų, antakių, drabužių ir kitų objektų: tai

padės išvengti kontakto su pincetais.

DĖMESIO: laikykite prietaisą sausoje, saugioje vietoje ir neleiskite kontaktuoti su vandeniu.

DĖMESIO: plaukelių šalinimas gali sukelti odos paraudimą ir lemti plaukelių įaugimą. Tai
priklauso nuo odos tipo ir procedūros dažnumo. Jei po 36 valandų paraudimas neišnyks,
susisiekite su gydytoju. Ilgainiui odos sudirgimas mažėja.

NAUDOJIMAS

Prietaiso įjungimas ir greičio pasirinkimas
Kad pasirinktumėte epiliacijos greitį, paspauskite 0-1-2 (3) mygtuką:
- 1 kartą: pasirinksite 1 greitį, kuris tinka ploniems plaukeliams ir jautrioms kūno vietoms.
- 2 kartą: pasirinksite 2 greitį, kuris tinka kojų epiliacijai.
- 3 kartą: išjungsite prietaisą.

• Įkraukite prietaisą.
• Nuo galvutės nuimkite apsauginį dangtelį (8).

• Paspauskite 0-1-2 (3) mygtuką ir įjungsite prietaisą:
- paspauskite 1 kartą: pasirenkamas mažas greitis
- paspauskite 2 kartus: pasirenkamas didesnis greitis.
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• Suimkite prietaisą ir priglauskite prie epiliuojamos zonos pakreipę 90° kampu. Prietaiso
priekinė dalis turi būti nukreiptaį jus.

• Švelniai braukite prietaisu per odą prieš plaukelių augimo kryptį. Nenaudokite spaudimo.
Darykite judesius skirtingomis kryptimis. Kartokite keletą kartų, kol pasieksite norimų
rezultatų.

• Paspauskite 0-1-2 (3) mygtuką ir išungsite prietaisą

Plaukelių šalinimas nuo kojų
Kojas epiliuokite judėdami iš apačios į viršų. Kai plaukelius šalinate nuo kojos sulenkimo po
keliu, laikykite koją ištiestą. Įtempkite odą savo laisva ranka.

Plaukelių šalinimas nuo jautrių zonų
Tokios zonos itin jautrios skausmui, ypač kai prietaisu naudojatės pirmus kartus. Skausmas po
pakartotinių procedūrų bus šiek tiek mažesnis.
Kad sumažintumėte plaukelių įaugimo tikimybę, šios vietos depiliacijos metu turi būti švarios ir
gerai nušveistos.
Jei plaukeliai yra ilgesni nei 5 mm, rekomenduojame juos nuskusti ir depiliaciją tęsti tuomet,
kai jie pradės vėl augti ir bus 0,5 mm ilgio.
Iš karto po procedūros oda gali būti jautri ir sudirgusi, todėl nenaudokite jokių dirginančių
priemonių, pvz., dezodorantų, kurių sudėtyje yra alkoholio.

• Ant dvigubos epiliatoriaus galvutės (1) uždėkite dangtelį jautrioms vietoms epiliuoti (7).

• Paspauskite 0-1-2 (3) mygtuką 1 kartą ir įjungsite mažiausią greitį.

Pažastys
Kai epiliuojate pažastis, rankas iškelkite kiek galima aukščiau, kad oda būtų įtempta.

Bikini zona
Įtempkite odą savo laisva ranka.

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA

Gerą prietaiso veikimą užtikrinsite jį reguliariai valydami ir prižiūrėdami.
Galvutę valykite komplekte esančiu šepetėliu (9) arba po tekančio vandens srove.

Valymas šepetėliu
• Ištraukite kištuką (10) iš elektros lizdo.
• Paspauskite 0-1-2 (3) mygtuką ir išjunkite prietaisą.
• Suėmę už abiejų šonų, nuimkite dangtelį (1C).

• Įkiškite šepetėlį (9) į alkoholį ir kruopščiai nuvalykite pincetus.
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