ĮKRAUNAMAS EPILIATORIUS
Modelis: WAH3800-0470

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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DALIŲ APRAŠYMAS:
A – skaidrus dangtelis
B – epiliavimo antgaliuko dangtelis
C – epiliavimo antgaliukas
D – mygtukas antgaliuko nuėmimui
E – įjungimo/išjungimo mygtukas
F – nustatymo fiksatorius
G – raudona indikacinė lemputė
H – pagrindinis prietaiso įrenginys
I – kroviklis
J – mažas šepetėlis
Savo naujuoju epiliatoriumi galėsite greitai ir efektyviai pašalinti nepageidaujamus plaukelius nuo kojų ir rankų. Novatoriškas ir tyliai
besisukantis epiliatoriaus antgaliukas pašalina net pačius trumpiausius (0,5mm) plaukelius. Šiuo epiliatoriumi galite naudotis ir
prijungę jį prie elektros srovės, ir naudodami įkraunamus elementus. Du greičio nustatymai leis pritaikyti epiliatorių prie savo
poreikių.
SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS
Jūsų pačių saugumui, naudojantis elektriniu prietaisu privalote laikytis išvardintų saugos reikalavimų, kad išvengtumėte nelaimingų
atsitikimų ar elektros šoko.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas!
- Nenaudokite prietaiso tose vietose, kur yra atvirų žaizdelių, sumušimų, nudegimų nuo saulės ar pūslelių.
- Jeigu jūsų oda jautri ar turite išsiplėtusias venas, sergate hemofilija ar odos liga, prieš naudodami prietaisą, pasitarkite su
gydytoju.
- Prietaisą naudokite tik žmonių plaukams šalinti.
- Prietaisas nėra skirtas komercinei veiklai.
- Įjungtu prietaisu niekada nelieskite galvos plaukų ar blakstienų.
- Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, įvertindami elektros įtampos rodiklį, nurodytą prietaiso
plokštelėje.
- ĮSPĖJIMAS: neleiskite prietaisui sušlapti.
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
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- Nenaudokite prietaiso vonioje ar kai prausiatės po dušu.
- Padėkite ir laikykite prietaisą ten, kur jis negalės įkristi į vandenį ar kitą skystį.
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išskyrus atvejį, kai norite įkrauti prietaiso
elementus.
- Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys
įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia
atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus
priedus.
- Jei epiliatoriaus laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, jį pakeisti gali tik autorizuoto serviso darbuotojas
ar atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kroviklis yra pažeistas. Taip pat niekada nenaudokite prietaiso, jei jis veikia
neįprastai, yra pažeistas ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
Elektrinius ir elektroninius prietaisus gali remontuoti tik tinkamai apmokyti specialistai.
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos.
- Prietaiso laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Įkraudami ar laikydami prietaisą, įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
- Naudokite ir laikykite prietaisą tik sausose patalpose.
- Nenaudokite patalpoje, kurioje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
- Siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų, nenaudokite prietaiso su pažeistu antgaliuku.
- Nenaudokite paprastų elementų. Įkraunamus elementus galite naudoti tik tuo atveju, jei juos įsigijote autorizuotame servise.
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas nuo radijo bangų trikdžių. Jis atitinka Europos sąjungos 2004/108/EC direktyvos
reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl žemos įtampos.
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ
Nuplaukite kojas muilu ir vandeniu ir gerai nusausinkite. Netepkite odos jokiais losjonais ar kitomis priemonėmis, pvz. talku. Po oda
įaugusius plaukelius į paviršių ištrauksite patrynę odą šiurkščia kempine ar plaušine prieš plaukų augimo kryptį.
PRIETAISO NAUDOJIMAS SU LAIDU
Pirmiausiai įkiškite pagrindinio laido/kroviklio kištuką į prietaisą, o tik po to – į elektros lizdą.
PRIETAISO NAUDOJIMAS BE LAIDO
Prieš pirmąjį naudojimą, prietaiso elementai turi būti kraunami 16 valandų. Reguliarus prietaiso elementų įkrovimas turi būti ne
trumpesnis, nei 5 val.
ELEMENTŲ ĮKROVIMAS
1.
2.
3.

Įjungimo/išjungimo mygtuką nustatykite į „0“ poziciją.
Įkiškite kroviklio kištuką į angą prietaise.
Įkiškite prietaiso pagrindinio laido/kroviklio kištuką į elektros lizdą. Elementų krovimo metu turi užsidegti raudona
indikacinė lemputė, rodanti, kad elementai yra įkraunami. Per ilgas krovimas prietaiso nesugadins.

EPILIAVIMAS
Šalinant normalius plaukus nuo kojų ir rankų:
1. Įtempkite odą;
2. Pridėkite epiliatorių prie odos nedideliu kampu. Prietaiso jungiklis turi būti atsuktas į jus (1 pav.).
3. Įjunkite prietaisą, pasirinkę pageidaujamą greitį (2 pav.).
4. Judinkite prietaisą sukamaisiais judesiais, nespausdami, švelniai braukdami prietaisu per odos paviršių (3 pav.).
Pastaba: būkite atsargūs, kai prietaisą naudojate jautriose kūno vietose.
Prieš jungdami prietaiso įjungimo/išjungimo mygtuką, paspauskite nustatymo fiksatorių (F).
Šalindami plaukus sąnarių sulenkimo vietose, gerai įtempkite odą, kad neįžnybtumėte besisukančiais epiliatoriaus ratukais (4 pav.).
PO NAUDOJIMO
Oda gali lengvai sudirgti ir/ar parausti, ypač po pirmo naudojimo. Sudirgimas turi praeiti po neilgo laiko tarpo. Jei sudirgimas
nepraeina ilgiau, nei po 48 val., kreipkitės į gydytoją. Drėkinamasis kremas gaivina odą po epiliacijos, todėl po procedūros
rekomenduojame patepti juo odą.
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PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Po kiekvieno naudojimo, kruopščiai išvalykite prietaiso antgaliuką.
Nuimkite epiliavimo antgaliuko dangtelį, spausdami abejose dangtelio pusėse esančius mygtukus ir tuo pat metu traukdami
dangtelį (5 pav.).
Paspauskite „D“ mygtuką, kuris parodytas pagrindiniame paveiksle.
Nuimkite epiliavimo antgaliuką (6 pav.). Mažu šepetėliu išvalykite visus plaukus, įstrigusius tarp metalinių ir plastmasinių
prietaiso dalių.
Nuvalykite plaukus, susikaupusius tarp prietaiso epiliavimo antgaliuko ir pagrindinės prietaiso dalies.
Uždėkite epiliavimo antgaliuką ir užfiksuokite jį.
Po kiekvieno naudojimo uždėkite apsauginį dangtelį.

Neišmeskite panaudotų elementų ar neveikiančių įkraunamų elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Pašalinkite juos, kaip to
reikalauja vietos įstatymai.

NENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE
Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir
elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo
punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet
kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

NENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE
-

Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu, laikantis vietos įstatymų.
Atjunkite prietaisą nuo kroviklio ir įsitikinkite, kad prietaiso elementai visiškai išsikrovę.
Nuimkite epiliavimo antgaliuką, atsuktuvu atskirkite dvi prietaiso korpuso dalis vieną nuo kitos ir išimkite visą variklį.
Nuimkite elementus nuo lentelės. Jei reikia, galite panaudoti atsuktuvą, kad nuimtumėte elementus.
Panaudoti elementai turi būti pašalinami pristatant juos į specialų surinkimo punktą.
Nejunkite prietaiso prie elektros srovės, jei elementai yra išimti!

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
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