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БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ
• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към
първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и другите
опаковъчни материали.Те представляват потенциална опасност.
• Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото
на табелката с техническите му данни напрежение съответства на
напрежението в електрическата инсталация.
• Не зареждайте уреда близо до пълни с вода вани, мивки или съдове.
• Пазете от деца.
• Пазете от източници на топлина.
• Не използвайте уреда, ако по режещата глава има пукнатини или зъбите
на ножчетата не са в перфектно състояние. Такива повреди могат да бъдат
източник на сериозни наранявания.
• Не оставяйте работещия уред върху дрехи или други обекти, за да
избегнете възможното му блокиране. Уредът не бива да остава включен
върху равни повърхности, например маси или плотове, тъй като
създаваните от него вибрации могат да доведат до неговото плъзгане и
евентуално счупване.
• Не използвайте върху наранена и чувствителна кожа, при варикозни вени,
хемофилия или при каквито и да е други кожни заболявания.
• Използвайте дамския епилатор изключително за премахване на космите
от краката, ръцете и мишниците. Не го използвайте за оформяне на
веждите и миглите.
• За зареждане, използвайте единствено придружаващия го адаптер. В
никакъв случай не ползвайте друг адаптер.
• Този уред е предназначен само за домашна употреба.
• МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте епилатора, зареждащия адаптер и
основата във вода или други течности.
• Адаптерът трябва да бъде използван задължително на закрито. Не
използвайте на открито.
• За да осигурите допълнителна защита, препоръчваме да инсталирате в
електрическата верига на банята предпазно устройство за остатъчен
диференциален ток (DDR) със съответен капацитет, който не надхвърля 30
mA. Консултирайте се с вашия доставчик.
• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран
сервизен център.

ТРИМЕР
• Използвайте тримера например за оформяне на бикини линията. За да
смажете тази приставка, капнете малко масло, не съдържащо киселина,
между зъбите на ножчетата. Включете епилатора за няколко секунди и
отстранете излишното масло с кърпа.
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
• Преди да правите каквото и да е, уверете се, че уредът е изключен от
електрическата мрежа.
• Използвайте четката, за да отстраните останалите в приставките косми,
след което изплакнете под течаща вода, както е показано на фиг. A.
• За правилно почистване препоръчваме да свалите блока на въртящото
ножче. За да го направите, свалете блока, както е показано на фиг. B. За да
върнете блока на мястото му, натиснете отстрани, никога по решетката.
• Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за
почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в
съответствие с местните наредби за отпадъците.
• Изхвърлянето на батериите трябва да става в съответствие с
местните наредби за отпадъците.
• Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така

можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.
ПОСТАВЯНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ
• Ако искате да смените приставката: режещата глава (1) или тримера
(6), изтеглете и свалете.
• Поставете другата приставка, която желаете да ползвате. За да го
направите, поставете я на вала на епилатора и натиснете, за да я
закрепите правилно. Когато го правите, обърнете внимание, че отворът,
разположен в централната част на приставката, трябва да бъде от лявата
страна.
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УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
• Преди да пристъпите към първа употреба на уреда, заредете батерията.
• За да го направите, свържете адаптера (7) към основата (8) и включете
щепсела в електрическата мрежа.
• Поставете епилатора върху основата във вертикално положение.
Светлинният индикатор (9) светва, което означава, че уредът се зарежда.
• Първото зареждане на батерията ще отнеме около 14 часа. При
следващите зареждания, необходимото време се съкращава на 12 часа.
• За да се оптимизира експлоатационния живот на батерията, спазвайте
следните препоръки:
- Никога не надхвърляйте времето за зареждане.
- Важно е батерията на епилатора да е разредена, преди да пристъпите
към повторното й зареждане (епилаторът трябва да спре да работи
или мощността му трябва да падне значително).
- Зареждайте батерията, ако епилаторът не е бил използван повече от
месец.

9
5

2
4
3
1
6

10
Фиг.
A

ДЕПИЛИРАНЕ
• За да включите уреда, натиснете бутон (5).
• Плъзнете режещата глава (4) по кожата. Използвайте ножчето за прави
зони
(2) за крака и ръце.
• Използвайте ножчето за извивки (3) за мишници.
• Не натискайте силно режещата глава към кожата.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
1. Въртяща се бръснеща глава
2. Ножче за прави зони
3. Ножче за извивки
4. Режеща глава
5. Бутон за включване

6. Приставка-тример
7. Адаптер за
Фиг.
зареждане
B
8. Основа
9. Светлинен индикатор
за зареждане
10. Четка

