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Epilátor

Návod na použitiesk
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Vážení zákazníci!

Váš nový epilátor umožní dôkladné, efektívne odstraňovanie
chĺpkov z rôznych častí tela. 

Možno ho používať na suchej aj mokrej pokožke a odstráni
chĺpky na 4 až 6 týždňov. 

Vďaka svojmu ergonomickému dizajnu je veľmi šikovný 
a so svojím praktickým závesným očkom ho možno zavesiť 
v kúpeľni na dosah ruky. 

Želáme vám veľa spokojnosti s  týmto výrobkom! 
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K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek
tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok
používajte len spôsobom opísaným v  tomto návode, aby nedopat-
rením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento
návod.
Symboly v  tomto návode:

Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO varuje pred možnými ťažkými
poraneniami a ohrozením života.
Signálne slovo VAROVANIE varuje pred poraneniami a závažnými
vecnými škodami. 
Signálne slovo POZOR varuje pred ľahkými poraneniami alebo
poškodeniami.

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom 
poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Takto sú označené doplňujúce informácie.



Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia
Prístroj je určený na epiláciu prirodzeného ochlpenia tela.•
Nesmie sa aplikovať na zvieratá. Prístroj je vhodný na epiláciu
ramien, nôh, pazúch, chrbta, brucha a oblasti bikín. Na tvári sa
môže epilovať brada, líca, sánka a vrchná pera. 
Neepilujte povyše nosa a zabráňte kontaktu prístroja s vlasmi,
mihalnicami a obočím.
Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na•
komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby 
s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku•
svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či
nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bez-
pečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že
sa s prístrojom nebudú hrať.
Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného•
hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom
Epilátor je chránený voči prúdu vody (IPX5) a môže sa používať•
na suchej aj mokrej pokožke, dokonca aj v sprche. Nesmie sa
však ponárať do vody. 
Sieťový adaptér nie je chránený voči prúdu vody ani proti •
striekajúcej vode. Sieťový adaptér, prípojný kábel a nabíjacia 
stanica počas nabíjania nesmú prísť do kontaktu s vodou, 
pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. 
Nabíjaciu stanicu umiestnite vo vzdialenosti 1 metra od vane
alebo sprchy a nie nad umývadlo naplnené vodou. 
Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo•
zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami. 
Epilátor neuvádzajte do prevádzky, keď je epilátor, nabíjacia sta-•
nica, prípojný kábel alebo sieťový adaptér viditeľne poškodený. 
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Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky, …•
… keď sa epilátor nenabíja, 
… keď sa počas nabíjania vyskytnú poruchy,
… pri búrkach.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
Chráňte prípojný kábel pred ostrými hranami a zdrojmi tepla.•
Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky vždy najskôr•
zapojte prípojný konektor sieťového adaptéra do prípojky na
nabíjacej stanici. 
Sieťový adaptér zapájajte iba do predpisovo nainštalovanej•
zásuvky, ktorá zodpovedá údajom podľa kapitoly „Technické
údaje“.
Akumulátory sa nedajú vymeniť. Nikdy nerozoberajte teleso prí-•
stroja. Epilátor nerozoberajte nad rámec popisu v tomto návode.
Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy epilátora, 
nabíjacej stanice a sieťového adaptéra zverte len špecializovanej
opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Ak je prípojný
kábel poškodený, musíte vymeniť sieťový adaptér.

VAROVANIE pred výbuchom
Epilátor obsahuje akumulátory. Nehoďte ho do ohňa. •

VAROVANIE pred poranením
Nepoužívajte prístroj na, resp. v oblasti otvorených rán, rezných•
rán, pokožky spálenej slnkom alebo pľuzgierov.
Pri poškodených pinzetách sa prístroj nesmie ďalej používať.•
Dbajte na to, aby sa počas používania do rotujúcich pinziet •
nezachytili tenké šnúrky, nitky alebo retiazky.
Ak je vaša pokožka veľmi citlivá, alebo ak trpíte na kŕčové žily,•
hemofíliu, cukrovku alebo kožné ochorenie, požiadajte pred
použitím o radu svojho lekára.



6

POZOR – Vecné škody 
Používajte iba pribalený sieťový adaptér alebo adaptér s rovna-•
kými technickými parametrami, inak môže dôjsť k poškodeniu
epilátora. 
Používajte len pribalenú nabíjaciu stanicu. 
Chráňte prístroj pred priamym slnečným žiarením.•
Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani •
abrazívne čistiace prostriedky.
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Prehľad (obsah balenia)

sieťový adaptér

prípojný kábel

prípojný konektor

prípojka

nabíjacie kontakty

nabíjacia stanica

kontrolka

spínač zap./vyp. 

závesné očko

ochranný kryt 

pinzety

Bez vyobrazenia: štetec na čistenie

nabíjacie kontakty
(na zadnej strane) 
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Nabíjanie akumulátorov

Epilátor je vybavený ochranou pred prebitím. Na dosiahnutie
maximálnej kapacity nabitia akumulátorov ich plne nabite hneď na
začiatku pred prvým uvedením do prevádzky. 

Na predĺženie životnosti akumulátorov odporúčame ich nabíjať 
nie hneď po každom použití, ale až vtedy, keď je nabíjacia kapacita
akumulátorov vyčerpaná. 

Keď výkon epilátora zoslabne, znovu plne nabite akumulátory. 

Nabíjanie trvá cca 2 hodiny.

Úplne nabité akumulátory umožňujú prevádzku bez sieťového
napájania trvajúcu cca 45 minút.

1.     Zapojte prípojný kontektor 
do prípojky na nabíjacej stanici. 

2.    Nabíjaciu stanicu postavte. 
3.    Zapojte sieťový adaptér 

do zásuvky.

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohrozenia života
v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Nabíjaciu stanicu umiestnite vo vzdialenosti 1 metra od•
vane alebo sprchy a nie nad umývadlo naplnené vodou. 



Používanie

Príprava časti tela
Pred epiláciou suchej pokožky si umyte oblasť tela teploum

vodou a mydlom, alebo sa okúpte, resp. osprchujte, v teplej
vode. Tým zmäknú pokožka a chĺpky a póry sa otvoria. 
Dodatočne sa môže použiť peeling, ktorým sa zabráni 
vrastaniu chĺpkov, ktoré sa nachádzajú pod najvrchnejšou
vrstvou pokožky a peelingom sa uvoľnia. 
Dôkladne sa osušte. Pred epiláciou nepoužívajte emulziu nam

telo a pod. Na vzpriamenie chĺpkov jemne pretrite oblasť tela
drsnou hubkou a pod. proti smeru rastu chĺpkov.
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4.    Epilátor položte na nabíjaciu 
stanicu, ako je zobrazené. 
Nabíjacie kontakty na zadnej
strane epilátora musia ležať na
nabíjacích kontaktoch stanice. 

Kontrolka svieti na červeno. 
Akumulátory sa nabíjajú. 

Po úplnom nabití akumulátorov kontrolka svieti na zeleno. 

Keď sú akumulátory úplne vybité, môže chvíľu trvať, 
kým sa rozosvieti kontrolka na červeno. 
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Epilácia

Ak používate epilátor prvýkrát, musí si naň vaša pokožka•
najskôr zvyknúť. Môže dochádzať k miernemu podráž-
deniu pokožky alebo k jej sčervenaniu. Odporúčame
večerné epilovanie, aby sčervenanie pokožky do rána
mohlo ustúpiť. 
Ak by podráždenie pretrvávalo dlhšie ako 2 dni, obráťte
sa na vášho lekára.
Epilácia môže byť spočiatku vnímaná ako veľmi neprí-•
jemná. Nepríjemný pocit sa s každou ďalšou epiláciou
postupne vytráca, pretože chĺpky dorastajúce po
vytrhnutí sú tenšie.
Po epilácii chĺpky po cca 2 až 4 týždňoch dorastú. •
Po opakovanej epilácii dorastajú chĺpky po cca 4 až 6
týždňoch, keďže dorastajú pomalšie a tenšie. 
Odporúčame vám vyskúšať si prístroj najskôr na menej•
citlivom mieste. 
Na ukľudnenie pokožky ju chlaďte vlhkým uterákom. •
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1.     Z epilátora odoberte 
ochranný kryt. 

2.    Napnite pokožku. 
Priložte prístroj pod uhlom 90º
tak, aby bol spínač zap./vyp. 
otočený smerom k vám.

Epilátor má dva rýchlostné stupne: 
1     =    nízky rýchlostný stupeň na tenké chĺpky, 

ktoré sa rýchlo zlomia
2    =    vysoký rýchlostný stupeň na hrubé chĺpky 

a rýchlejší výsledok epilovania 
Zvoľte si rýchlosť, ktorá je vám najpríjemnejšia. 

Odporúčame vám si pred epiláciou oholiť chĺpky, ktoré sú•
dlhšie než 5 mm. 
Priamo po epilácii si nekrémujte pokožku. Krém alebo•
emulzia môžu zlepiť póry a chĺpky a tak podráždiť
pokožku. S nakrémovaním počkajte minimálne jednu
hodinu. 
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3.    Spínač zap./vyp. stlačte ...
... 1x na zapnutie nízkeho rýchlostného stupňa
... 2x na zapnutie vysokého rýchlostného stupňa
... 3x na vypnutie prístroja. 

4.    Prístrojom pohybujte rýchlymi
krúživými pohybmi pri jemnom
trení po povrchu pokožky. 
Pracujte smerom proti rastu
chĺpkov. 

      Príliš intenzívne pritláčanie 
prístroja na pokožku nie je
potrebné.
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Čistenie a uschovanie

Pravidelné čistenie a starostlivé zaobchádzanie zabezpečia 
optimálne výsledky a dlhú životnosť vášho epilátora. 

1.    Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a vypnite epilátor. 
Po každom použití sa môžu pod hlavicou epilátora a v pinzetách
nazbierať chĺpky. Tieto chĺpky môžete odstrániť podľa nasledov-
ného opisu. 
2.   Stiahnite ochranný kryt.

3.    Plastový kryt vpredu a vzadu
mierne stlačte a stiahnite ho 
z hlavice apilátora. 
Hlavica epilátora sa nedá
vytiahnuť. 

4.    Plastový kryt a hlavicu epilátora
opatrne vykefujte čistiacou
kefkou.

5.    Plastový kryt znovu nasaďte na
hlavicu epilátora a opatrne ho
pritlačte. 

6.   Ochranný kryt, teleso, nabíjaciu stanicu a prípojný kábel utrite
suchou handrou. 

7.    Ak je prístroj vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. 
Vždy nasaďte ochranný kryt a prípojný kábel len voľne oviňte. 

8.   Prístroj uschovajte na suchom mieste pri izbovej teplote, 
chránenom pred slnečným svetlom, a mimo dosahu detí. 

plastový kryt

hlavica epilátora

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohrozenia života
v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Epilátor je chránený voči prúdu vody (IPX5). Nesmie sa•
však ponárať do vody. 
Sieťový adaptér, prípojný kábel a nabíjacia stanica•
počas nabíjania nesmú prísť do kontaktu s vodou, pre-
tože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. 



Technické údaje

Prístroj: 
      Model:                     374 689 / EP-921-10
      Druh krytia:            IPX5
Sieťový adaptér:                      
      Model:                     SW45 1000-A02
      Vstup:                     100–240 V ~ 50/60 Hz, max. 200 mA 
      Výstup:                   4,5 V 1000 mA 
      Druh krytia:            IP20
      Trieda ochrany:      II 
Akumulátor:                2x Ni-MH akumulátory (AAA), 1,5 V

Teplota prostredia:      +5 až +35 °C
Výrobca:                       Passiflora Ltd. 

Armitage Road 
Olympia House
NW118RQ London (Londýn)

V  rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na 
technické a optické zmeny na výrobku.

+ –
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudované akumulátory boli vyrobené 
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje
množstvo odpadu a chráni životné prostredie.
Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to
miestne možnosti na zber papiera, lepenky a  ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú
likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje odde-
lene od domového odpadu. Informácie o zberných dvo-
roch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám
poskytne obecná alebo mestská správa.
Batérie a  akumulátory nepatria do domového odpadu!
Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a aku-
mulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej

správy alebo v  špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.
Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátory, ktoré sú z bezpeč-
nostných dôvodov osadené pevne a nedajú sa vybrať bez zničenia
prístroja. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko.
Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a aku-
mulátorov, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.



Model:
374 689 / EP-921-10

Výrobca:    
Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House,
NW118RQ London (Londýn)
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