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Depilator

Instrukcja obsługipl
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Drodzy Klienci!

Państwa nowy depilator umożliwia dokładne i efektywne
 usuwanie włosów z różnych obszarów ciała.

Może być stosowany zarówno na suchej, jak i na wilgotnej
 skórze, usuwając owłosienie nawet na 4-6 tygodni.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji urządzenie jest niezwykle
 poręczne, a praktyczna zawieszka pozwala na jego stałe
 przechowywanie pod ręką w łazience.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania 
tego produktu!
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Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo 
tego należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa 
i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby
uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie
zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę
instrukcję.
Symbole w tej instrukcji: 

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi 
ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.
Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała 
i poważnymi szkodami materialnymi. 
Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała 
lub uszkodzeniami sprzętu.

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem
 odniesienia obrażeń ciała.

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem
 odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem
elektrycznym.

W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.



Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie
Urządzenie jest przeznaczone do depilacji naturalnego owłosie -•
nia ciała ludzkiego. Nie wolno go stosować na zwierzętach.
 Urządzenie nadaje się do depilacji rąk, nóg, pach, pleców,
brzucha oraz obszaru bikini. W obrębie twarzy urządzeniem
można depilować podbródek, policzki, skórę na linii żuchwy 
oraz nad górną wargą. Nie należy depilować obszarów ponad
nosem. Ponadto należy trzymać urządzenie z dala od włosów
głowy, rzęs oraz brwi.
Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje •
się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób 
z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które•
ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, 
a także brak doświadczenia bądź nieznajomość podstaw obsługi
nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić
 dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy
 urzą dzeniem.
Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in.•
niebezpieczeństwo uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym
Depilator jest zabezpieczony przed strumieniem wody ze wszy -•
stkich kierunków (IPX5) i może być stosowany na suchej oraz
mokrej skórze, a nawet pod prysznicem. Urządzenie nie może
być jednak zanurzane w wodzie. 
Zasilacz sieciowy nie jest zabezpieczony ani przed strumieniem•
wody, ani przed bryzgami wody. W trakcie procesu ładowania
zasilacz sieciowy, kabel zasilający ani stacja ładowania nie mogą
mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to pora-
żeniem prądem elektrycznym. Stację ładowania należy ustawić 
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w odległości co najmniej 1 metra od wanny lub prysznica. 
Nie należy jej stawiać nad umywalką wypełnioną wodą. 
Zasilacza sieciowego nie wolno nigdy wkładać do lub wyciągać •
z gniazdka elektrycznego wilgotnymi rękoma. 
Nie wolno używać depilatora w przypadku, gdy depilator, stacja•
ładowania, kabel zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują
widoczne uszkodzenia.
Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, ...•
... jeśli depilator nie jest ładowany,
... jeśli podczas ładowania wystąpią zakłócenia oraz 
... podczas burzy.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za
kabel zasilający.
Kabel zasilający należy prowadzić z dala od silnych źródeł ciepła •
i ostrych krawędzi.
Zawsze należy najpierw wkładać wtyk podłączeniowy zasilacza•
sieciowego do gniazda zasilania w stacji ładowania, a dopiero
potem zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do prawidłowo•
zainstalowanego gniazdka elektrycznego, odpowiadającego
 specyfikacji określonej w „Danych technicznych”.
Nie ma możliwości wymiany akumulatorów. Nie próbować otwie -•
rać obudowy. Nie należy rozbierać urządzenia na części mniejsze
niż to opisano w tej instrukcji obsługi. Nie wolno wprowadzać
żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy depilatora, stacji
ładowania i zasilacza sieciowego powinny być wykonywane wyłą -
cznie w zakładzie specjalistycznym lub naszym Centrum Serwisu.
Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy wymienić cały
zasilacz sieciowy.

OSTRZEŻENIE przed wybuchem
Depilator zawiera akumulatory. Nie wrzucać go do ognia. •
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OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
Nie używać urządzenia na otwartych ranach, ranach  ciętych, •
w miejscach poparzenia słonecznego, pokrytych pęcherzami 
lub w ich okolicy.
Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi tarczami depilu -•
jącymi.
Należy uważać, aby podczas użycia do obracających się tarcz•
depilujących nie dostały się żadne cienkie sznurki, nitki ani
 łańcuszki.
Jeżeli skóra użytkownika jest bardzo wrażliwa lub w przypadku•
żylaków, hemofilii, cukrzycy bądź choroby skóry należy przed
użyciem skonsultować się z lekarzem.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego •
w komplecie bądź zasilacza o identycznych parametrach tech-
nicznych. W innym przypadku depilator może zostać uszkodzony. 
Ponadto należy używać tylko dołączonej w komplecie stacji
 ładowania.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie•
 promieni słonecznych.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemi -•
kaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków
czyszczących.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

zasilacz sieciowy

kabel zasilający

wtyk podłączeniowy

gniazdo zasilania

styki ładowania

stacja ładowania

lampka kontrolna

włącznik/wyłącznik

zawieszka

osłona zabezpieczająca

tarcze depilujące

Nie ujęto na ilustracji: pędzelek do czyszczenia

styki ładowania
(z tyłu)
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Ładowanie akumulatorów

Depilator wyposażono w zabezpieczenie przed przeładowaniem. 
W celu osiągnięcia maksymalnej pojemności akumulatorów należy
je całkowicie naładować przed pierwszym użyciem depilatora. 

Aby zapewnić długą żywotność akumulatorów, zalecamy, aby 
nie ładować ich po każdym użyciu urządzenia, lecz dopiero wtedy,
gdy ulegną one wyczerpaniu.

Gdy moc depilatora spada, należy ponownie naładować jego
 akumulatory.

Proces ładowania trwa ok. 2 godziny.

Całkowicie naładowane akumulatory pozwalają na pracę depila-
tora bez podłączania do sieci przez ok. 45 minut.

1.     Włożyć wtyk kabla zasilającego
do gniazda zasilania w stacji
ładowania.

2.    Ustawić stację ładowania. 
3.    Włożyć zasilacz sieciowy 

do gniazdka elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek
porażenia prądem elektrycznym

Stację ładowania należy ustawić w odległości co naj-•
mniej 1 metra od wanny lub prysznica. Nie należy jej
 stawiać nad umywalką wypełnioną wodą.



Obsługa

Przygotowanie obszaru ciała do depilacji
Jeśli depilacja odbywa się na suchej skórze, należy umyćm

obszar ciała przeznaczony do depilacji ciepłą wodą i mydłem
albo wziąć ciepłą kąpiel/prysznic. Dzięki temu skóra i owło-
sienie staną się bardziej miękkie, a pory skóry otworzą się.
Dodatkowo można użyć peelingu, który ogranicza wrastanie
włosków umiejscowionych pod najwyższą warstwą skóry, 
które są uwalniane przez peeling. 
Następnie starannie osuszyć skórę. Przed depilacją nie używaćm

balsamu do ciała itp. Szorstką gąbką lub podobnym przed mio -
tem przetrzeć delikatnie obszar depilacji w kierunku przeciw nym
do kierunku wzrostu włosów, tak aby podnieść włosy.
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4.    Położyć depilator na stacji łado-
wania w sposób pokazany na
rysunku obok. Styki ładowania 
z tyłu depilatora muszą przy-
legać do styków ładowania stacji
ładowania.

Lampka kontrolna świeci na czer-
wono. Akumulatory są ładowane.

Gdy lampka kontrolna zmieni kolor na zielony, oznacza to, 
że akumulatory zostały całkowicie naładowane.

Gdy akumulatory są całkowicie rozładowane, może upły-
nąć krótki czas, zanim lampka kontrolna zaświeci na czer-
wono. 
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Depilacja

W przypadku użycia depilatora po raz pierwszy skóra•
musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu
 pielęgnacji. Może dojść do lekkich podrażnień skóry 
lub jej zaczerwienienia. Zalecamy wykonywanie depilacji
wieczorem, tak aby ewentualne zaczerwienienia skóry
mogły minąć do rana. 
Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać dłużej niż 2 dni,
należy skontaktować się z lekarzem.
Początkowo depilacja może być odczuwana jako coś•
bardzo nieprzyjemnego. Z każdą kolejną depilacją wra-
żenie to będzie zanikać, ponieważ włosy odrastające 
po depilacji są cieńsze.
Po pierwszej depilacji włosy odrastają po ok. 2-4 tygod-•
niach. Po kolejnych depilacjach włosy na odrośnięcie
potrzebują już ok. 4-6 tygodni, ponieważ są cieńsze 
i odrastają wolniej.
Zalecamy, aby najpierw wypróbować urządzenie w mało•
wrażliwym miejscu.
W celu ukojenia skóry można po depilacji schłodzić •
ją wilgotną chustką. 
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1.     Zdjąć osłonę zabezpieczającą 
z depilatora.

2.    Naciągnąć skórę. Przyłożyć
urządzenie do skóry pod kątem
90°, tak aby strona z włączni-
kiem/ wyłącznikiem zwrócona
była w kierunku użytkownika.

Depilator ma dwa stopnie prędkości depilacji:
1     =    niska prędkość depilacji dla cieńszych włosów, 

które łatwo się łamią
2    =    wysoka prędkość depilacji dla grubszych włosów 

i szybszego efektu depilacji
Należy wybrać taką prędkość, która jest odczuwana jako
 najprzyjemniejsza.

Zalecamy, aby włosy o długości powyżej 5 mm zostały•
zgolone przed depilacją.
Bezpośrednio po depilacji nie należy nakładać na skórę•
kremu. Krem lub balsam może zakleić pory w skórze 
i skleić włosy, powodując podrażnienia. Przed użyciem
kremu należy odczekać przynajmniej jedną godzinę.
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3.    Nacisnąć włącznik/wyłącznik ...
... 1x, aby włączyć niską prędkość depilacji,
... 2x, aby włączyć wysoką prędkość depilacji,
... 3x, aby wyłączyć urządzenie.

4.    Przesuwać urządzenie szybkimi,
okrężnymi ruchami po powierz -
chni skóry, lekko pocierając.
 Prowadzić depilator w kierunku
przeciwnym do kierunku wzrostu
włosów (pod włos). 

      Nie jest konieczne silne docis-
kanie urządzenia do skóry.

Czyszczenie i przechowywanie

Regularne czyszczenie i ostrożne użytkowanie gwarantują
 optymalne wyniki depilacji i długą żywotność depilatora.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek
porażenia prądem elektrycznym

Depilator jest zabezpieczony przed strumieniem wody•
ze wszy stkich kierunków (IPX5). Nie wolno jednak
 zanurzać urządzenia w wodzie. 
W trakcie procesu ładowania zasilacz sieciowy, kabel•
zasilający ani stacja ładowania nie mogą mieć stycz-
ności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to pora -
żeniem prądem elektrycznym. 
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1.    Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i wyłą-
czyć depilator włącznikiem/wyłącznikiem.

Po każdej depilacji pod głowicą depilującą oraz w tarczach
 depilujących mogą zbierać się pojedyncze włosy. 
Można je usunąć w następujący sposób. 
2.   Zdjąć osłonę zabezpieczającą.

3.    Nacisnąć lekko plastikową
osłonę z przodu oraz z tyłu 
i zdjąć ją z głowicy depilującej.
Nie ma możliwości zdjęcia
 głowicy depilującej.

4.    Oczyścić plastikową osłonę 
oraz głowicę depilującą za
pomocą pędzelka do czysz-
czenia.

5.   Ponownie założyć plastikową osłonę na głowicę depilującą 
i ostrożnie docisnąć.

6.   Przetrzeć osłonę zabezpieczającą, obudowę, stację ładowania
oraz kabel zasilający suchą ściereczką.

7.    Jeśli urządzenie jest wilgotne, poczekać, aż całkowicie
wyschnie. Za każdym razem założyć osłonę zabezpieczającą 
i jedynie luźno zwinąć kabel zasilający.

8.   Przechowywać urządzenie w temperaturze pokojowej 
w suchym, osłoniętym od światła słonecznego miejscu, 
do którego dzieci nie mają dostępu. 

plastikowa osłona

głowica depilująca



Dane techniczne

Urządzenie:
      Model:                           374 689 / EP-921-10
      Stopień ochrony:          IPX5
Zasilacz sieciowy:                         
      Model:                           SW45 1000-A02
      Wejście:                         100–240 V ~ 50/60 Hz, maks. 200 mA 
      Wyjście:                         4,5 V 1000 mA
      Stopień ochrony:          IP20
      Klasa ochrony:             II  
Akumulator:                      2 akumulatory Ni-MH (AAA), 1,5 V

Temperatura otoczenia:    od +5°C do +35°C
Producent:                          Passiflora Ltd., Armitage Road, 

Olympia House,
NW118RQ London

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

+ –
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Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowane akumulatory 
zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przeka-
zane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie
odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do
ochrony  środowiska naturalnego.
Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego
zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, 
nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na
odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyj -
mujących zużyte urządzenia udzieli Państwu administ-
racja samorządowa.
Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych
odpadów domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby
 przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych
bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych
pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących
bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulatory, które ze względów
bezpieczeństwa są wbudowane na stałe i nie mogą być wyjęte 
bez zniszczenia obudowy produktu. Niewłaściwy demontaż może
się wiązać z powstaniem zagrożenia dla użytkownika. Z tego
powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym 
do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu 
oraz zawartych w nim akumulatorów.



Model:
374 689 / EP-921-10

Producent:
Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House,
NW118RQ London
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