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Dėmesio!
• Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo 
arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai 
patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito 
asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir 
suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima 
žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama 
valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos 
priežiūros darbų.

• Maitinimo laido negalima pakeisti. Jei laidas 
sugadintas, kintamosios srovės adapterį reikia išmesti.

• Nenaudokite kitokio adapterio, išskyrus pridedamą 
kintamos srovės adapterį. Be to, su kintamosios 
srovės adapteriu nekraukite kitų gaminių. (Žr. 13 psl.)
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LT• Šis simbolis rodo, kad elektros prietaisui jungti prie 
tinklo reikalingas atskiras nuimamas maitinimo įtaisas. 
Maitinimo įtaiso tipo nuoroda nurodyta šalia simbolio.

►Depiliavimo / skutimo galvutės naudojimas
• Šias galvutes reikia naudoti šlapias. Žemiau esantis 
simbolis reiškia, kad prietaisą galima naudoti vonioje 
arba duše.

 

►Pėdų priežiūros galvutės naudojimas
• Pėdų priežiūros galvutė yra plaunama.
Šis simbolis reiškia, kad pėdų priežiūros prietaisą 
galima plauti vandeniu.

 

• Prieš valydami vandenyje atjunkite pagrindinį korpusą 
nuo kintamosios srovės adapterio.
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Sauga
Siekiant sumažinti rimto arba mirtino sužalojimo, elektros 
smūgio, gaisro pavojų ir žalos įrangai arba turtui pavojų, 
visada laikykitės šių atsargumo priemonių.

Simbolių paaiškinimas
Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti pavojus, 
sužalojimus ir turtinę žalą, kuri atsiranda, nesilaikant 
nurodymų ir netinkamai naudojant prietaisą.

PAVOJUS Žymi galimą pavojų, 
kada galima sunkiai 
susižeisti arba žūti.

ĮSPĖJIMAS Žymi galimą sunkių 
arba mirtinų traumų 
pavojų.

DĖMESIO! Reiškia pavojų 
nesmarkiai susižeisti 
arba sugadinti turtą.

Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti nurodymus, 
kurių reikia laikytis.

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam 
tikrą veiksmą, kurio atlikti negalima.

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam 
tikrą veiksmą, kurį reikia atlikti, norint saugiai valdyti 
prietaisą.

 ĮSPĖJIMAS
 Šis gaminys

Šis gaminys turi įmontuotą įkraunamą bateriją. 
Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies. 
Nemėginkite įkrauti arba palikti aukštoje 
temperatūroje.
-
 
Taip jis gali perkaisti, užsidegti arba sprogti.

Neardykite, išskyrus atvejus, kai išmetate gaminį.
- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.
Prietaiso patys nepermontuokite ir neperdirbkite.
- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.
Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio 
aptarnavimo centrą (baterijos keitimas ir t.t.).

 Prietaisui veikiant nenormaliai arba sugedus
Nedelsiant nustokite naudoti ir nuimkite adapterį, 
jei jis netinkamai veikia arba sugedo.
- Priešingu atveju galima susižaloti, gali įvykti elektros 
smūgis arba kilti gaisras.

<Gedimų atveju>
• Pagrindinis blokas, adapteris arba laidas yra 
  deformuoti arba neįprastai karšti.
• Pagrindinis blokas, adapteris arba laidas kvepia 
  degėsiais.
• Pagrindinio prietaiso naudojimo arba įkrovimo metu 
  iš adapterio arba laido girdisi nenormalus garsas.
- Iškart patikrinkite arba suremontuokite jį įgaliotame 
techninės priežiūros centre.

 Nelaimingų atsitikimų vengimas
Laikykite vaikams arba kūdikiams nepasiekiamoje 
vietoje. Neleiskite jiems naudoti prietaiso.
- Tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą arba žalą 
atsitiktinai prarijus vidinį peiliuką, teptukus ir t.t.
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 ĮSPĖJIMAS
 Maitinimas

Nejunkite lizdo adapterio prie maitinimo tinklo 
šlapiomis rankomis.
- Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.
Nemerkite kintamosios srovės adapterio į vandenį 
ir neplaukite jo vandeniu.
Nedėkite kintamosios srovės adapterio virš arba 
netoli pilnos vandens kriauklės arba vonios.
Nenaudokite prietaiso, jei kintamosios srovės 
adapteris yra pažeistas arba jei lizde kliba kištukas.
Negalima pažeisti arba modifikuoti arba per jėgą 
lenkti, traukti arba sukti laidą. Be to, nedėkite nieko 
sunkaus ant maitinimo laido ir jo nežnybkite.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba 
gaisras dėl trumpojo jungimo.

Naudokite tik buityje ir nenaudokite, jei prietaiso 
parametrai neatitinka buitinio elektros tinklo 
parametrų.
-
 
Viršijus buitinio elektros tinklo parametrus, lizdas gali 
sukelti gaisrą, nes prietaisas gali perkaisti.

Prietaisas visada turi būti jungiamas į elektros 
tinklą, kurio vardinė įtampa yra tokia, kaip 
nurodyta ant kintamosios srovės adapterio.
Iki galo įkiškite adapterį arba prietaiso kištuką.
-
 
Priešingu atveju, gali įvykti elektros smūgis arba kilti 
gaisras.

Valydami visada ištraukite adapterį iš tinklo.
-
 
Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba 
galima susižaloti.

Reguliariai valykite maitinimo lizdą ir prietaiso 
kištuką, kad nesikauptų dulkės.

- To nepadarius, gali kilti gaisras dėl drėgmės 
sugadintos izoliacijos.
Atjunkite adapterį ir nuvalykite sausu skudurėliu.

 DĖMESIO!
 Odos apsauga

Šie asmenys neturėtų naudoti prietaiso:
• Asmenys, kenčiantys nuo atopinio dermatito arba 
  bėrimų ir kitų odos ligų
• Asmenys, kenčiantys nuo alerginės diatezės arba 
  asmenys, kuriuos lengvai suerzina kosmetika, 
  drabužiai, metalai ir t.t.
• Asmenys, kurie turi pūlingų žaizdelių
• Asmenys, kenčiantys nuo išsiplėtusių venų, diabeto, 
  hemofilijos ir t.t.
• Asmenys, turintys kraujavimo stabdymo problemų
- Naudojant prietaisą tokiais atvejais oda gali tapti 
  jautri arba galite sukelti uždegimą, kraujavimą arba 
  dar didesnį skausmą.
 Nenaudokite šiais atvejais:
• Menstruacijų, nėštumo metu arba apie vieną mėnesį 
  po gimdymo 
• Kai nesujaučiate gerai arba kai oda arba kūnas skauda
• Išgėrus alkoholio arba pavartojus vaistų, arba esant 
  labai pavargus
- Naudojant prietaisą tokiais atvejais oda gali tapti jautri 
  arba galite sukelti uždegimą, kraujavimą arba dar 
  didesnį skausmą.
 Nenaudokite šiose kūno vietose:
• Sužalojimai, bėrimas, apgamai, mėlynės, karpos, 
  spuogai ir t.t.
• Ant saulėje nudegusios odos
- To nepaisant galima susižaloti arda iki kraujo 
  subraižyti odą.
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 DĖMESIO!
Nenaudokite depiliavimo galvutės skusti kojoms / 
rankoms arba depiliuoti pažastis ir bikini liniją.
- To nepaisant galima susižaloti arda nusideginti odą.
Nenaudokite muilo su šveitikliu ir nebandykite lupti. 
- Priešingu atveju galite sužaloti odą, sukelti dėmes ar 
kitus sužalojimus.

Nespauskite peilio per stipriai naudodami skustuvo 
galvutę.
- Taip galite jį subraižyti, o vėliau susižaloti odą.
Naudodami skustuvo galvutę nelieskite vidinio 
peiliuko ašmenų skyriaus (metalo skyriaus).
- Galite susižaloti rankas.
Negalima įjungti neuždėjus galvutės.
- Galite sužaloti pirštus arba įpainioti plaukus arba 
drabužius ir susižeisti.

Nenaudokite su nuimtu rėmeliu.
- Galite sužaloti pirštus arba įpainioti plaukus arba 
drabužius ir susižeisti.

Prieš naudodami patikrinkite, ar odos apsauga, 
diskas, peiliukas ir rėmas yra be deformacijų, 
įtrūkimų ir nesugadinti.
- To nepaisant galima susižaloti odą.
Odos apsauga ir išorinė folija lengvai deformuojasi, 
todėl visada laikykite prietaisą su apsauginiu 
dangteliu.
- To nepadarę galite deformuoti arba sugadinti odos 
apsaugą arba išorinę foliją ir sužaloti odą.

Laikykite odos apsaugą 90˚ kampu į odą ir švelniai 
spauskite.
- To nepadarius, galite sužaloti odą arba įpainioti į 
prietaisą plaukus arba drabužius ir susižeisti.

 Atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones
Nesidalinkite prietaiso su savo šeima arba kitais 
asmenimis.
-
 
Kitaip galite gauti infekciją arba uždegimą.

Nelaikykite greta laido metalinių daiktų arba 
šiukšlių, kurios gali prilipti prie elektros kištuko 
arba prietaiso. 
-
 
Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba 
gaisras dėl trumpojo jungimo.

Nenukreipkite šviesos tiesiai į akis.
- Ji gali sukelti galvos svaigimą.
Negalima apvynioti laido aplink adapterį laikymo 
metu.
- Taip laidas gali sulūžti ir sukelti gaisrą dėl trumpojo 
jungimo.

Negalima mėtyti ir trankyti prietaiso.
- Taip galite susižaloti.

Jei nekraunate, atjunkite adapterį nuo tinklo.
- To nepadarę, galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą 
dėl elektros nuotėkio ir apgandintos izoliacijos.

Atjunkite maitinimo adapterį arba prietaiso kištuką 
laikydami už adapterio arba prietaiso kištuko, 
o ne už laido.
- Jei atjungdami laikote už laido, galite sukelti elektros 
smūgį arba sužeisti.
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 DĖMESIO!
 Kaip naudoti depiliavimo / skutimo galvutę

Nenaudokite šiose kūno vietose:
• Veido, lytinių organų ir lytinių organų arba šlaunų sritis
• Vidinė pusė žasto ir tokios vietos, kaip alkūnės arba 
  keliai, kur oda labai sausa
- To nepaisant galima susižaloti arda iki kraujo 
  subraižyti odą.
 

 

Šie asmenys neturėtų naudoti prietaiso:
• Asmenys, turintys odos problemų (pūliavimas, 
  uždegimas ir t.t.), kurias sukelia depiliacija 
  (plaukelių rovimas, depiliacija, depiliacija ir t.t.)
- Naudojant prietaisą tokiais atvejais oda gali tapti jautri 
  arba galite sukelti uždegimą, kraujavimą arba dar 
  didesnį skausmą.
Nenaudokite epiliatoriaus / skustuvo šiais atvejais:
• Naudojimas prieš pat plaukimą arba maudynes jūroje 
  (naudokite ne mažiau kaip 2 dienas iki tokios veiklos)
• Naudojimas prieš pat maudynes vonioje
• Ekstremalus sportas ir pratimai iš karto po depiliacijos
- Tai gali sukelti infekciją arba uždegimą dėl bakterijų, 
  kurios patenka į organizmą iš porų.
Nespauskite stipriai ant odos, nebraukite 
pakartotinai per tą pačią vietą ir nebraukykite judėti 
pirmyn ir atgal vienoje vietoje. Be to, nenaudokite 
sukamųjų judesių.
- To nepaisant galima susižaloti, sukelti skausmą arba 
nusideginti odą.

Jei po depiliacijos odos problemos tęsiasi 2 dienas 
arba ilgiau, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės 
į dermatologą.
- Priešingu atveju simptomai gali blogėti.

 Pėdų priežiūros galvutės naudojimas
Nenaudokite ant nuospaudų arba pūslių.
- To nepaisant galima susižaloti arda iki kraujo 
subraižyti odą.

Nenaudokite kojų priežiūrai šiais atvejais:
• Per gilus brūžavimas
• Leidžiama dildei liesti švelnią odą
• Pėdų priežiūros galvutės naudojimas vonioje
- Taip galima sužaloti odą ir sukelti jos infekciją, 
  uždegimą, kraujavimą arba kitas problemas, 
  arba tokius simptomus pabloginti.
 Naudodami dildę būkite atsargūs judindami ją ta 
kryptimi, kuria juda pagrindinis korpusas.
- Sukant dildę pagrindinis korpusas gali netikėtai 
pajudėti kita kryptimi ir sužeisti odą.

• Asmenys, turintys prastą kraujotaką kojose, 
  kenčiantys patinimus, niežulį, skausmą, arba 
  pernelyg šiltas kojas prieš naudodami kojų 
  priežiūros galvutę turėtų pasitarti su gydytoju.
• Jei panaudojus prietaisą oda atrodo nenormali, 
  nebenaudokite pėdų priežiūros galvutės ir 
  kreipkitės į dermatologą.
• Nubrūžinkite suragėjusią odą po truputį per 
  keletą dienų.
• Brūžinkite tik nuospaudas arba suragėjusią odą 
  ant kojų.
 - Nesilaikant pirmiau pateiktų nurodymų galite sužeisti 
odą, sukelti infekciją, uždegimą, kraujavimą arba kitas 
problemas, arba tokius simptomus pabloginti.

Laikykite kojų priežiūros prietaisą su uždėtu 
gaubteliu.
-
 
Priešingu atveju galite pažeisti šalia esančius daiktus.
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Išimtos baterijos išmetimo tvarka

 PAVOJUS
Įkraunama baterija gali būti naudojama tik su šiuo 
prietaisu. Nenaudokite baterijų su kitais gaminiais.
Negalima įkrauti baterijos, kai jis išimtas iš gaminio.
• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Nedaužykite, neardykite, nekeiskite arba 
  nepradurkite vinimis.
• Neleiskite, kad teigiama ir neigiama metalinės 
  juostelės ant baterijos liestųsi su kitais metaliniais 
  daiktais.
• Nenešiokite ir nelaikykite baterijų kartu su metalo 
  papuošalais, pavyzdžiui, karoliais ir plaukų 
  segtukais.
• Nenaudokite ir nepalikite baterijos ten, kur ją veiks 
  aukšta temperatūra, pavyzdžiui, tiesioginiuose 
  saulės spinduliuose arba šalia kitų šilumos šaltinių.
• Nelupkite baterijos korpuso arba išorinio apvalkalo.
- Taip jis gali perkaisti, užsidegti arba sprogti.

 ĮSPĖJIMAS
Nuėmę įkraunamą bateriją, laikykite ją vaikams ir 
kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterija kenkia organizmui, ją atsitiktinai nurijus.
Jei taip atsitinka, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 

Jei ištekėjo baterijos skystis, nelieskite baterijos 
plikomis rankomis.
- Baterijos skystis gali sukelti aklumą, patekęs į akis.
Netrinkite akių. 
Nedelsiant nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės 
į gydytoją.

- Baterijos skystis gali sukelti uždegimą arba žalą, 
patekęs ant odos arba drabužių.
Nuplaukite jį švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Paskirtis
• Nenaudokite nagų lako valiklio, alkoholio arba ploviklių 
  (slysto rankų muilo) ir t.t. valyti prietaisui. Jie gali sugadinti 
  korpusą, sukelti jo skilinėjimą arba pakeisti jo spalvą.
• Laikykite prietaisą toliau nuo kriauklės, vonios arba kitų 
  didelės drėgmės vietų, kuriose jis po naudojimo gali būti 
  veikiamas vandens ir drėgmės.
• Laikykite prietaisą toliau nuo vietų, kuriose jis bus veikiamas 
  aukštos temperatūros arba tiesioginių saulės spindulių.
• Laikydami epiliatorių, visada uždėkite apsauginį dangtelį 
  ant depiliavimo galvutės. Kojų priežiūros galvutės / skustuvo 
  galvutės.
 

Greitas paruošimas naudojimui 
1  Krovimas 

(  (14 psl.) 

2  Galvutės 
pasirinkimas

 

(  (14 psl.) 

3  Kaip 
naudotis

 

(  15 psl.) 
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A  Apsauginis dangtelis, 
skirtas depiliavimo 
galvutei (kojos / rankos)

B  Greitas dangtelis
C  Švelnus dangtelis (    17 psl.)  
① Odos apsauga
② Dangtelio atleidimo 

 ranteliai
③ Rėmelis

D  Kojų / rankų 
depiliavimo galvutė
④ Depiliacijos diskai

E  Apsauginis dangtelis, 
skirtas depiliavimo galvutei 
(pažastų / bikini linija)

F  Depiliavimo galvutė 
pažastų / bikini linijai
⑤ Odos apsauga 

(metalinė dalis išorėje) 
⑥ Rėmelio atleidimo ranteliai
⑦ Rėmelis
⑧ Depiliacijos diskai (viduje)

G  Bikini šukos (Apsauginis 
dangtelis skustuvo galvutei)

H  Skustuvo galvutė
⑨ Išorinė folija
⑩ Žirklutės
⑪ Spyruoklinis kirpimo 

 peiliuko jungiklis
⑫ Rėmelis
⑬ Vidinis peiliukas
⑭ Ašmenų atlaisvinimo 

 mygtukas

I  Apsauginis dangtelis 
kojų priežiūros galvutei

J  Kojų priežiūros galvutė
⑮ Dildė 
⑯ Rėmelio atlaisvinimo 

 mygtukas
⑰ Rėmelis

K  Pagrindinis korpusas
⑱ Galvutės atlaisvinimo 

 mygtukas
⑲ Lemputė
⑳ Režimo lemputės
㉑ Maitinimo mygtukas
㉒ Įkrovimo indikacija / 

įspėjimo lemputė
㉓ Lizdas

L  Kintamosios srovės 
adapteris (RE7 87) 
(Kintamosios srovės 
adapterio forma 
skiriasi priklausomai 
nuo regiono)

 

㉔ Adapteris
㉕ Maitinimo tinklo 

 kištukas
㉖ Laidas
㉗ Prietaiso kištukas

Standartinių priedų 
komplektas
M Valymo šepetėlis
N  Maišelis

Priedai ES-ED93 ES-ED53 ES-ED23
Apsauginis dangtelis,

skirtas depiliavimo galvutei
(kojos / rankos) [     ]A
Apsauginis dangtelis,

skirtas depiliavimo galvutei
(pažastų / bikini linija) [     ]E

— —

Bikini šukos
(apsauginis dangtelis

skustuvo galvutei) [     ]G
—

Apsauginis dangtelis kojų
priežiūros galvutei [     ]I — —

Greitas dangtelis [     ]B

Švelnus dangtelis [     ]C
Depiliavimo galvutė

pažastų / bikini linijai [     ]F — —

Skustuvo galvutė [     ]H —
Kojų / rankų depiliavimo

galvutė [     ]
 

D

Kojų priežiūros galvutė [     ]J — —

Maišelis [     ]N
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Įkrovimas
Siekdami geriausių rezultatų, prieš naudojimą visiškai 
įkraukite prietaisą. Įkraunant prietaiso naudoti negalima.

Įkrovimo laikas – apie 1 val.
Po 1 valandos įkrovimo epiliatorių galima naudoti maždaug

30 minučių (40 minučių, naudojant švelnų dangtelį)
(laikas gali skirtis, priklausomai nuo temperatūros.)

 

Prijunkite kintamosios 
srovės adapterį prie 
epiliatoriaus (    ) ir 
maitinimo tinklo lizdo (    ).
• Rekomenduojama aplinkos 
temperatūra įkrovimo metu 
yra 15-35 °C. Baterijos gali tinkamai 
neįsikrauti ekstremaliomis žemos arba 
aukštos temperatūros sąlygomis.

Įkrovimo metu Baigus įkrovimą Nenormalus
įkrovimas

Užsidega raudona
lemputė.

Raudona lemputė
užgęsta.

Mirksi du kartus
per sekundę.

• Įkrovimo laikas gali sutrumpėti, priklausomai nuo įkrovimo 
talpos.

<Kaip patikrinti, ar įkrauta>
Jei ištrauksite ir vėl įkišite prietaiso kištuką krovimo metu, 
įkrovimo indikacijos / įspėjimo lemputė užsidegs ir maždaug 
po 5 sekundžių vėl užges.

• Prietaisą galima įkrauti kaskart naudojant, ir tai neturi įtakos 
įkraunamos baterijos tarnavimo laikui.

• Įkraunant prietaisą pirmą kartą arba kai jis nebuvo 
naudojamas ilgiau nei 6 mėnesius, gali prireikti daugiau 
laiko jam įkrauti arba įkrovimo indikacijos / įspėjimo lemputė 
kelias minutes gali nedegti. Jei bus nuolat prijungtas, jis 
galiausiai užsidegs.

 

 

Parengimas naudoti
Galvutės pasirinkimas

11  Nuimkite galvutę, 
pastumdami galvutės 
atleidimo mygtuką.

22  Stumkite galvutę, 
kol ji užsifiksuos.

Bikini šukų naudojimas ES-ED93 / ES-ED53

Padėkite bikini šukas ant 
skutimo galvutės ir 
stumkite žirklutes aukštyn.
• Bikinio šukoms atsidūrus savo 
vietoje, jas gerai priglauskite 
prie odos.
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LT

<LED lemputė>
LED lemputė užsidega, kai įjungiamas 
maitinimas. Lemputė dega tol, 
kol įjungtas maitinimas.

<Pasirinkite režimą>
Kiekvieną kartą, kai paspaudžiamas maitinimo jungiklis, 
funkcija keičiama iš NORMA į SOFT, po to į OFF.

 

NORMALUS
Įprastu režimu depiliacija atliekama greitai, diskui greitai 
sukantis.
• Užsidega oranžinė lemputė.
SOFT
SOFT režimo metu galima kontroliuoti 
diskų sukimosi greitį ir sumažinti 
dirginimą depiliacijos metu.
• Užsidega oranžinė lemputė.

IŠJUNGTAS
Maitinimas bus išjungtas.

<Kai baterijos įkrova maža>
• Įkrovimo indikacijos / įspėjimo lemputė 
(   ) mirksi kartą per sekundę.

 

• Veikimo laikas skiriasi, priklausomai nuo 
naudojimo arba temperatūros, kai mirksi 
įkrovimo indikacijos / įspėjimo lemputė. 

Kaip naudotis
Depiliacijos galvutė

Kurias vietas galima depiliuoti 

Epiliatorius gali būti 
naudojamas
vietose.

 

ES-ED93  
Epiliatorius gali būti 
naudojamas       
vietose. 
Prieš depiliuodami 
bikinio liniją, apsirenkite 
maudymosi kostiumėlį ir 
patikrinkite, kurias vietas norėsite depiliuoti.

• Naudojant epiliatorių kitose,                             nepažymėtose 
vietose gali skaudėti arba kilti odos problemų.

 

Vietos, kurių nepatartina, depiliuoti

Epiliatoriaus negalima 
naudoti vidinėje žasto 
pusėje ir tokiose vietose, 
kaip alkūnės arba keliai, 
kur oda labai sausa.   
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ŠLAPIO depiliavimo metu (depiliavimas sudrėkinus odą ir 
epiliatorių ir užtepus putų) oda yra minkštesnė ir švelnesnė, 
todėl depiliuoti lengviau. Sausą depiliaciją pradėkite nuo 
3 žingsnio. Prieš sausą depiliaciją nusausinkite odą, 
kad neliktų drėgmės arba prakaito.

11  Sudrėkinkite odą.

22  Sudrėkinkite diskus ir užtepkite 
ant diskų nedidelį kiekį skystos 
dušo želė.
• Visada naudokite dušo želė 
šlapiam depiliavimui.

• Nenaudokite dušo gelio su 
šveitikliu arba granuliuota druska, 
nes prietaisas gali sugesti.

• Nuplaukite dušo želė nuo rankų.

33  Pasirinkite režimą spausdami 
galios mygtuką [         ]. 
(    15 psl.)

K㉑  
  

• Susidaro putos. Su putomis 
epiliatorius slysta geriau, 
todėl galite greitai juo judėti.

• Prietaisas negali veikti maždaug 5 ºC arba žemesnėje 
temperatūroje.

• Priglauskite epiliatorių prie odos 90° kampu ir lėtai braukite 
per odą.

<Kojų arba rankų depiliavimas>
Aukštyn nuo kojos 
apačios.
Link vidaus nuo 
rankos išorės.

<Pažastų arba bikinio linijos depiliavimas> ES-ED93

Judėkite keliomis 
kryptimis taip, kaip 
pažastų / bikini 
linijos plaukai 
auga skirtingomis 
kryptimis.
Pirštais ištempkite 
odą ir judėkite lėtai 
prieš plaukus iš 
vidaus į išorę.
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Sėkmingos depiliacijos patarimai 
Plaukai vėl atauga, todėl nuo 2-ojo naudojimo 
rekomenduojame depiliuoti pažastis maždaug kartą per 
savaitę, o rankas ir kojas maždaug kartą kas dvi savaites.
<Pradedantiesiems / jautriai odai>
Depiliuojant pirmą kartą, arba, kai naudojama ant jautrios 
odos, rekomenduojame naudoti švelnų dangtelį. Švelnus 
dangtelis turi odos apsaugą švelnesnei depiliacijai ir padeda 
pašalinti plaukus patempdamas odą žemyn, siekiant 
sumažinti skausmą.
• Taip pat rekomenduojame naudoti SOFT režimo sukimą. 
(     15 psl.) 

 

1. Nuimkite greitą 
    dangtelį [    ].
2. Uždėkite švelnų 
    dangtelį [    ].

B 

C

1 2
• Masažas su šiukščia kempine padės išvengti įaugančių 
plaukelių.

• Po naudojimo gali atsirasti paraudimas. Jei jaučiate 
skausmą arba yra bėrimas, padės vėsus rankšluostis.

• Jei oda po depiliacijos tampa sausa, dvi dienas po 
depiliacijos rekomenduojame tepti drėkinantį losjoną.

• Prieš ir po naudojimo oda turi būti švari.
<Geriausias plaukų ilgis depiliacijai>
Pakirpkite plaukus prieš depiliuodami pirmą kartą arba jei 
nedepiliavote ilgą laiką. Plaukų šalinimas yra lengvesnis ir 
mažiau skausmingas, kai plaukai trumpi.

    
 

Skustuvo galvutė ES-ED93 / ES-ED53

Šlapio skutimosi metu muilas putoja, o oda tampa slidesnė ir 
geriau nuskutama. Sauso skutimosi atveju praleiskite 
3 žingsnį. Prieš sausą skutimąsi nusausinkite nuo odos 
drėgmę arba prakaitą.

11  Uždėkite skustuvo galvutę [    ].H
• Patikrinkite, ar gerai laikosi bikini šukos [     ]. G

22  Patikrinkite, ar išorinė folija nedeformuota 
arba nepažeista.

33  Sudrėkinkite odą ir užtepkite dušo želė ant 
odos.
• Nenaudokite dušo gelio su šveitikliu arba granuliuota 
druska. Nenaudokite skutimosi kremo, odos kremo 
arba odos losjono. To nepaisant galima užkimšti 
peiliukus arba sugadinti prietaisą.

44  Pasirinkite režimą spausdami galios mygtuką 
[        ]. (    15 psl.)K㉑   
• Švelniai spauskite taip, kad visi ašmenys glaudžiai 
liestųsi su oda, o jų paviršius nejudėtų aukštyn ir žemyn.

Kojų priežiūros galvutė ES-ED93

• Po vonios arba dušo kojų priežiūros galvutės naudoti 
negalima.

• Prieš naudojimą būtinai iki galo įkraukite prietaisą.
• Rekomenduojame naudoti prietaisą po 30 minučių po 
maudymosi arba dušo. Nuvalykite vandenį ant švarių kojų 
odos. (Kiekvienas naudojimas turėtų trukti maždaug 
10 minučių (5 minutes kiekvienai kojai, 10 minučių abiem 
kojoms)
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11  Uždėkite pėdų priežiūros galvutę 
[    ].J
• Stumkite žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą.

22  Vieną kartą paspauskite 
maitinimo mygtuką [        ].K㉑
• NORMALUS režimas rekomenduojamas 
sukimosi greičiui. (    15 psl.)  

11

22

33  Nustatykite pėdų priežiūros galvutę prie 
odos ir pradėkite brūžinti.
• Brūžinant vieną vietą ilgą laiką, ji gali įkaisti dėl trinties. 
Norėdami to išvengti, būtinai šiek tiek keiskite dildės 
padėtį.

• Naudokite dildę maždaug kartą kas dvi savaites.
Pėdų priežiūros pagrindai
Naudokite gaminį tik nuospaudoms ir 
suragėjusiai odai ant pėdų.

<Naudojimas>
Nuospaudos Nuospaudos – tai suragėjęs odos 

sluoksnis, kuris susidaro nuolat 
spaudžiant arba trinant avalynei.
 Suragėjęs sluoksnis
 Epidermis
 Derma

Parengimas naudoti Po naudojimo  Suragėjęs sluoksnis
 Epidermis
 Derma
 Šią dalį reikia 
 pašalinti 
 Palikite šiek tiek 
 suragėjusio sluoksnio

• Brūžinant per giliai, oda gali įsiskaudėti arba atsirasti jos 
uždegimas.

• Brūžinant per didelį plotą gali susidaryti dar didesnės 
nuospaudos. Todėl būtinai palikite šiek tiek suragėjusio 
sluoksnio.

Pėdų priežiūros patarimai 
Judėkite rodyklėmis nurodyta kryptimi.

Laisva ranka prilaikykite dildę.  
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LTValymas
• Po naudojimo visada nuvalykite galvutes ir dangtelius ir 
tvarkingai juos laikykite.

• Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo 
kabelį iš rozetės.

• Valymo metu nepažeiskite odos apsaugos, rėmelio, greito 
dangtelio ir švelnaus dangtelio.

Sausas valymas [ B C D F H ]
Depiliacijos galvutė / skutimosi galvutė

1. Pakelkite greitą / švelnų 
dangtelius, rėmelį į 
viršų laikydami 
dangtelio atlaisvinimo 
briauneles [            ] / 
rėmelio atlaisvinimo 
briauneles [        ] arba nuimkite rėmelį 
spausdami rėmelio atlaisvinimo mygtuką 
[        ].

B C②  

F⑥

H⑭
2. Nuvalykite švelnų dangtelį 

[    ], depiliavimo galvutę 
[        ] ir skustuvo 
galvutę [    ] valymo 
šepečiu [    ].

 
C  
D F

H
M

Šlapias valymas [B C D F H J ]
Depiliacijos galvutė / skutimosi galvutė

1. Nuvalykite diskus ir peiliukus ir 
užtepkite skysto rankų muilo.

2. Pasukite jungiklį, ir susidarys 
putos.

3. Plaukite galvutę vandeniu ir 
išplaukite iš jos plaukus.
• Nenaudokite karšto vandens.
• Jei muilas nevisiškai išplaunamas, 
gali kauptis baltos nuosėdos, 
dėl kurių diskai ir peiliukai blogai 
judės.

 

• Nuplaukite skustuvo galvutę, 
nuėmę rėmelį.

4. Išjunkite jungiklį, nuvalykite prietaisą 
sausu skudurėliu ir gerai nusausinkite.
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Kojų priežiūros galvutė
1.

2.

Užtepkite skysto rankų muilo ant centrinės dildės 
dalies.

3. Kruopščiai išskalaukite nešvarumus vandeniu arba 
drungnu vandeniu.

Užpikite šiek tiek vandens ant dildės ir pasukite 
jungiklį.

4. Įjungę jungiklį, ištraukite rėmelį ir išskalaukite vidų.
5. Nuvalykite sausu audiniu ir išdžiovinkite gerai 

vėdinamoje vietoje.

3 4 5

Išorinės folijos ir vidinio peiliuko 
keitimas 

blade 

ES-ED93 / ES-ED53

Rekomenduojame keisti išorinę foliją [        ] kiekvienais metais, 
o vidinius ašmenis [        ] kas dvejus metus. Nuimkite išorinę 
skustuvo galvutės foliją [    ] tik tada, kai ją reikia pakeisti. 

H⑨
H⑬

H

Išorinės folijos keitimas
1. Švelniai stumdami išorinę foliją pirštais, nagu išleiskite 

plastikinį skydelį (    ) nuo kabliukų ant peiliukų (    ) 
rėmo viduje.

2. Naują išorinę foliją šiek tiek išlenkite ir stumkite tol, 
kol ji užsikabins už rėmelio.

21

Vidinių peiliukų keitimas
1. Nuimkite vidinius peiliukus, 

laikydami už abejų galų ir 
nutraukdami nuo skustuvo.

2. Įdėkite vidinius peiliukus, 
laikydami už abejų galų ir 
spausdami žemyn.

 ES-ED93

Dildės tarnavimo laikas yra maždaug 1 metai (darant prielaidą, 
kad ji naudojama kas 2 savaites maždaug po 10 minučių). 
Rekomenduojame keisti dildę maždaug kartą per metus.
1. 
2. Nustatykite      formos detalę       ženklo pusėje ir 

paspauskite žemyn.

Paspauskite žemyn pirštu ir atleiskite dildę.
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LTGedimų šalinimas
Problema Galima priežastis Veiksmas

Prietaisas 
neveikia.

Jis neįkrautas. Visiškai įkraukite prietaisą.

Jungiklis yra įjungtas, o adapteris 
prijungtas prie maitinimo tinklo.

Įkrauti galima tik prijungus prie buitinio 
elektros tinklo lizdo.
Prieš naudojimą atjunkite nuo maitinimo 
tinklo.

Depiliavimas Odos apsauga arba diskai deformuoti, 
suskilę arba sugadinti.

Suremontuokite jį įgaliotame techninės 
priežiūros centre.

Depiliavimas 
arba skutimas

Susikaupė plaukų dulkių. Išvalykite plaukų dulkes.
Už diskų ir ašmenų susikaupė dušo 
želė. Nuplaukite pamirkę šiltame vandenyje.

Kojų priežiūra Rėmelis nepritvirtintas. Vėl pritvirtinkite jį.

Naudojimo laikas tampa trumpas.

Prietaisas naudojamas maždaug 5 °C 
arba žemesnėje temperatūroje.

Naudokite prietaisą maždaug 5 º arba 
aukštesnėje aplinkos temperatūroje.

Prietaisas pernelyg prispaudžiamas 
prie odos. Lieskite prie odos švelniai.

Nevisiškai įkrautas. Visiškai įkraukite prietaisą.

Prietaisas nustoja veikti.
Prietaisas pernelyg prispaudžiamas 
prie odos. Lieskite prie odos švelniai.

Nevisiškai įkrautas. Visiškai įkraukite prietaisą.
Nepavyksta 
pašalinti plaukų.

Depiliavimas

Prietaisas naudojamas su ilgais 
plaukais. Plaukai turi būti maždaug 2-3 mm ilgio. 

Prietaisas neteisingai judinamas 
arba glaudžiamas prie odos. Skaitykite 16 psl.Plaukai sukietėja.
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Problema Galima priežastis Veiksmas
Prietaisas 
nešalina plaukų, 
taip gerai, kaip 
ir anksčiau.

Depiliavimas
Susikaupė plaukų dulkių. Išvalykite plaukų dulkes.

Odos apsauga arba diskai deformuoti, 
suskilę arba sugadinti.

Suremontuokite jį įgaliotame techninės 
priežiūros centre.

Prietaisas 
nepjauna taip 
gerai, kaip ir 
anksčiau.

Skutimas

Susikaupė plaukų dulkių. Išvalykite plaukų dulkes.

Deformuotas peiliukas. Pakeiskite peiliuką.
Kaip pakeisti:
Išorinė folija: Maždaug 1 metai
Vidinis peiliukas: Maždaug 2 metai

Susidėvėjo peiliukas.

Negali brūžinti.
Kojų priežiūra

Dildė susidėvėjo.  
Pakeiskite dildę.
Kaip pakeisti:
Maždaug 1 metai

 

Prietaisas naudojamas SOFT režimu. Pabandykite naudoti NORMALIU režimu.

Negalima 
pašalinti kvapo. Jis nešvarus. Pamirkykite dildę vandenyje maždaug 

24 val. iki plovimo.

Jei problemų išspręsti nepavyko, kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote šį įrenginį arba į „Panasonic“ įgaliotą remonto paslaugų 
centrą.
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LTBaterijos tarnavimo laikas
Maždaug 3 metai.
Jei veikimo laikas yra labai trumpas net visai įkrovus bateriją, 
vadinasi, ji susidėvėjo.
(Baterijos tarnavimo laikas gali keistis, priklausomai nuo 
naudojimo ir laikymo sąlygų).
Šio prietaiso baterijos vartotojai patys pakeisti negali. 
Pakeiskite bateriją įgaliotame techninės priežiūros centre.

 

Įmontuotos įkraunama baterijos išėmimas
Prieš išmesdami prietaisą, išimkite įmontuotą įkraunamą 
bateriją.
Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę, jei tokia yra.
Šį skaičių reikia naudoti tik išmetant prietaisą, ir negalima 
naudoti jį remontuojant. Jei patys ardysite prietaisą, 
jis nebebus nelaidus vandeniui ir gali blogai veikti.
• Atjunkite prietaisą nuo kintamosios srovės adapterio.
• Naudokite arteriją tol, kol ji visai išsikraus, jei dar liko įkrovos.
• Atlikite veiksmus nuo ① iki ⑤ ir pakelkite bateriją, tada ją 
  išimkite.
• Stenkitės neužtrumpinti išimtos baterijos teigiamo ir neigiamo 
  polių ir izoliuokite polius, uždengdami juos lipnia juosta.

 

Aplinkos apsauga ir antrinis medžiagų perdirbimas
Šiame prietaise yra ličio jonų baterija.
Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę.

Garantija
Apsilankykite „Panasonic“ svetainėje http://panasonic.com 
arba kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą (kontaktinį 
adresą galite rasti Europos garantijos lankstinuke). 
Jei reikia informacijos, arba jei epiliatorius arba laidas 
pažeistas.
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Maitinimas Žr. kintamosios srovės adapterio 
techninių duomenų plokštelę.
(Automatinė įtampos konversija)

Krovimo laikas Apie 1 val.

Akustinis 
triukšmas ore

Kojų / rankų depiliacija: 
69 (dB (A) esant 1 pW)
Pažastų / bikini linijos depiliacija:
67 (dB (A) esant 1 pW)
Skutimosi galvutė: 
61 (dB (A) esant 1 pW)
Kojų priežiūros galvutė: 
66 (dB (A) esant 1 pW)

 

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų 
perdirbimo sistemas

 

Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba 
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos 
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų 
negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Norint apdoroti, perdirbti ir tinkamai panaudoti 
senas baterijas ir senus prietaisus, nuneškite 
juos į surinkimo punktus pagal savo šalies 
teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti 
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių 
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo 
poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir 
perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, 
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies 
teisės aktus.

 

Pastaba dėl baterijos simbolio 
(apatinis simbolis)

 

Šis simbolis gali būti vartojamas su cheminiu 
simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos 
dėl cheminių atliekų reikalavimus.
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Techniniai duomenys

Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija 
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti 
iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo 

„Panasonic“ gaminy
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