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IPL epilátor pro dlouhodobé odstranění chloupků
Inspector 10972

Údržba

V případě ušpinění povrch epilátoru otřete navlhčeným hadříkem. Po každé
epilaci vždy pečlivě očistěte sklo světlovodivé komory na hlavici. Dezinfekce
pomůcek zbaví povrch sklíčka všech bakterií. Po údržbě přístroj schovejte do
textilního pytlíku a společně s ostatními komponenty ho uložte zpátky do
originální krabice na suché a chladné místo. Zabráníte tak jeho poškození.

Nabíjení

Epilátor se napájí pomocí kabelu rovnou z elektrické zásuvky. Před zapnutím
nejprve zastrčte kulatý konektor do zdířky na spodní části rukojeti.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete levou zadní. Před samotnou epilací
chloupků si ale vždy nasaďte bezpečnostní brýle. Po zasunutí přívodního
kabelu do zásuvky začnou kontrolky intenzity nad hlavicí blikat v cyklech a
přístroj se zapne do pohotovostního režimu. Delším podržením tlačítka s
označením „power“ potom epilátor uvedete do chodu. Uslyšíte pípnutí a na
epilátoru se automaticky nastaví nejnižší intenzita pulzního světla. Delším
podržením stejného tlačítka epilátor zase vypnete. Přístroj opět pípne a
kontrolky intenzity přestanou blikat.

Po zapnutí přístroje na nejnižším režimu si vyberte správnou úroveň síly
paprsku na stupnici od 1 do 5 pro váš odstín pleti a barvu chloupků. Intenzitu
IPL světla přepnete krátkým stisknutím tlačítka „power“. Potom lehce
přitiskněte hlavici k pokožce epilované partie. Jakmile se obdélníková dioda
nad hlavicí s označením „READY“ rozsvítí zelenou barvou, znamená to, že je
epilátor připravený k použití. Stiskněte tlačítko blesku pro uvolnění světla,
které má své místo ve spodní části těla epilátoru, a můžete začít s ošetřením
pleti.

Sílu světelných záblesků poznáte podle toho, kolik diod na panelu nad hlavicí v
době epilace na přístroji svítí – čím více rozsvícených čárek, tím silnější
intenzita. Pokud si ale nastavíte nesprávnou sílu výbojů, tlačítko „READY“
začne problikávat. Bezpečnostní senzor – snímač tónu pleti zabrání aktivaci
záblesků a musíte upravit intenzitu IPL podle barvy vaší kůže.
 
Světelné záblesky nespustíte ani v případě, že přístroj není v přímém
kontaktu s kůži.

Epilátor je vybavený ochranným systémem proti přehřátí, který se aktivuje
současně s použitím vysokého stupně IPL. Pokud se přístroj přehřeje, přepne se

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

automaticky do pohotovostního režimu. (Epilátor zase spustíte delším
podržením tlačítka „power“.)

Programy/úrovně intenzity

Epilátor dostal do vínku 5 stupňů pulzních světelných výbojů. Ten správný si nastavte na základě vaší barvy pleti
podle přiložené tabulky, kterou najdete na krabici přístroje nebo v elektronickém návodu. Po zapnutí nám zvuk
přístroje připomíná slabší větrák, ale sousedy za zdí neprobudíte.

Voděodolnost

Přístroj nemá voděodolnou úpravu, proto ho nenamáčejte do vody. Z epilátoru ale snadno setřete nečistoty hadříkem
nebo vlhčeným ubrouskem. Před jeho očistou nezapomeňte vždy vyjmout kabel z elektrické sítě, abyste se
nezranili.

Design a tvar

Epilátor působí nadčasovým dojmem a svým tvarem nám připomíná pánský elektrický holicí strojek na vousy.
Ergonomicky tvarované tělo se zahnutou hlavicí se dobře drží v ruce a společně s důmyslným ovládacím panelem na
spodní části rukojeti usnadňuje epilaci chloupků i v hůře dostupných partiích těla.

Materiál

Epilátor se vyrábí z kvalitního ABS plastu, který mu propůjčuje pevnost a odolnost. Plastový materiál taky při
správném zacházení prodlužuje životnost epilátoru.

Barva

Něžnou bílou barvu epilátoru zvýrazňuje elegantní karamelový odstín, který se opakuje na tlačítkách i lemu na ústí
hlavice.

Rozměry

IPL epilátor Inspector 10972 má kompaktní rozměry, takže se vejde i s originální krabicí s příslušenstvím do každé
skříně nebo komody.

Celková délka epilátoru: 18,5 cm
Šířka hlavice v nejširší části: 6 cm
Šířka rukojeti: 4,5 cm
Délka kabelu: 165 cm
Hmotnost epilátoru: 243 g
Rozměry krabice: 24 x 12 x 12,5 cm
Hmotnost krabice s příslušenstvím: 856 g
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Instrukční manuál

Specifikace zařízení 

Název produktu od výrobce: IPL Hair Removal Device

Název produktu prodejce: IPL epilátor pro dlouhodobé odstranění chloupků Inspector 10972

Vstup: 12V/3A 

Výkon: 36W 

Výkonný standard: Q/XM1023-2020 

Výrobce: MAE B., Nizozemí

www.intimatehealt.eu/usermanual

 

Popis zařízení 

1 okénko pro výstup světelných paprsků 

2 Snímač tónu pleti 
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3 Vzduchové otvory 

4 Systém vstupu vzduchu 

5 Tlačítko pro generování záblesku 

6 Kontrolka připravenosti 

7 Indikátor intenzity 

8 Tlačítko napájení / Přepínač intenzity

 9 Senzor kontaktu s pokožkou 

10 DC zásuvný port 

11 Napájecí adaptér 

12 Ochranné brýle 

Certifikační značky 
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Pokyny pro přípravu 

Připojte jeden konec napájecího kabelu k DC zásuvnému portu a zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky (Obrázek 2) .

Obrázek 2

Jak zařízení používat 

Abyste zajistili správnou funkci tohoto zařízení, před použitím si pozorně přečtěte pokyny. 

Provoz zařízení 

• Zapnutí: 

(1) Zapojte napájecí adaptér do zásuvky. Kontrolky intenzity blikají v cyklu a zařízení se přepne do pohotovostního
režimu. Stiskněte a podržte tlačítko napájení . Zařízení se zapne při prvním nastavení intenzity s pípnutím. 

(2) Pokud je napájecí adaptér stále připojen do zásuvky, ale indikátor intenzity nesvítí, zařízení je stále v
pohotovostním režimu. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapněte zařízení. 

• Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení , kontrolky intenzity přestanou blikat a zařízení se po pípnutí

vypne. 
 

Obrázek 3

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

• Nastavení úrovně intenzity: Když je přístroj zapnutý, stiskněte spínač intenzity pro nastavení úrovně intenzity
ošetření (síla paprsku) v cyklu - celkem 5 úrovní. První uživatelé by měli zahájit první relaci na nejnižší úrovni
intenzity (level 1). Úroveň intenzity můžete postupně zvyšovat. ( Obrázek 4 ) 

 Obrázek 4

• Spusťte záblesk: Se zapnutým zařízením přitlačte okénko pro výstup světelných paprsků k ošetřované oblasti.
Pokud senzory detekují, že váš odstín pleti je vhodný pro zvolenou úroveň intenzity, kontrolka připravenosti blesku,,
READY“ se rozsvítí zeleně. Stisknutím podélného tlačítka pro generování záblesku, dojde ke spuštění světelného
záblesku. Pokud senzory zjistí, že zvolená úroveň intenzity není vhodná pro váš tón pleti, nebo pokud senzory nejsou
v plném kontaktu s pokožkou, indikátor ,,READY“ bliká zeleně. Pokud v této chvíli stisknete tlačítko pro generování
záblesku, záblesk se nespustí.

Test pokožky

Pro uživatele, kteří zařízení používají poprvé, doporučujeme otestovat reakci zařízení na paži. Po nanesení
testovacích záblesků počkejte 24 hodin, abyste si ověřili, zda vaše pokožka nereaguje na ošetření. Pokud není žádná
viditelná reakce, můžete zařízení použít. Zapněte přístroj, zvolte stupeň intenzity 1, umístěte okénko pro výstup
světla na pokožku a aplikujte jeden záblesk.

Poté můžete zvýšit intenzitu na úroveň 2 a aplikovat další záblesk na pokožku. Vyzkoušejte všechny úrovně intenzity
na kůži (neblikejte vícekrát na stejnou oblast). Poté, co otestujete pokožku, vyberte úroveň intenzity, která na vaší
pokožce nezpůsobila žádnou reakci. 

Doporučení pro použití

Pokud jste před použitím zařízení odstranili chloupky pomocí dlouhotrvající metody odstraňování, jako je vytrhávání,
voskování atd., počkejte, dokud chloupky znovu nezačnou růst, abyste mohli zařízení použít. 

Vhodné oblasti použití

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

1 ) Podpaží 

2 ) Oblast bikin 

3 ) Paže a nohy 

4 ) Záda

                                                                                                                                           Obrázek 5

 

Doba a četnost ošetření 

Podle cyklu růstu chloupků se doporučuje používat IPL zařízení jednou za dva týdny. Aplikujte 3-4krát a postupně
snižujte četnost použití podle stavu chloupků.

Referenční tabulka odstínu pleti/barvy chloupků

Než začnete zařízení používat, podívejte se na níže uvedenou tabulku, abyste zjistili, zda je váš odstín pleti a barva
chloupků vhodná pro použití s indikátory intenzity ("O" znamená, že zařízení je pro vás vhodné, "   " znamená , že
zařízení pro vás není vhodné , 1-5 označuje úrovně intenzity záblesku). 

Pokud je pro vás toto zařízení vhodné, vyberte si podle níže uvedené tabulky vhodnou intenzitu světla (zařízení je
účinnější při vyšší intenzitě světla. Pokud však cítíte bolest nebo nepohodlí, snižte intenzitu). Tmavší tóny pleti
absorbují více světla a snadno způsobují podráždění pokožky. Proto se osobám s tmavší pletí doporučuje používat
světlo s nižší intenzitou blesku. 
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(horizontální barevná škála znázorňuje barvu pleti, vertikální barvu chloupků)

"O" používat, "   " nepoužívat

Jak správně s aplikací postupovat

Než začnete zařízení používat, oholte chloupky na povrchu pokožky (netrhejte ani nepoužívejte chemické
přípravky na odstraňování chloupků), pokožku zcela osušte a odstraňte veškeré mastné látky (např. pleťová
voda, parfém, opalovací krém a další kosmetika). 

Připojte adaptér do zásuvky. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapněte zařízení. 

Vyberte vhodnou intenzitu záblesku pro váš odstín pleti a barvu chloupků (pro začátečníky použijte nejnižší
doporučenou intenzitu světla a upravujte ji postupně). 
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Používejte ochranné brýle, abyste se nedívali do světla a chránili tak svůj zrak před poškozením. 

Umístěte okénko pro výstup světla na kůži a ujistěte se, že plocha senzoru je s pokožkou plně v kontaktu.
Počkejte 1-4 sekundy, když se kontrolka připravenosti blesku rozsvítí zeleně, stiskněte tlačítko generování.
Ucítíte mírné teplo (absorbuje se světelná energie blesku). Pokud chcete snížit tepelný pocit, snižte úroveň
intenzity. 

Snímač tónu pleti automaticky detekuje tón pleti. Pokud odstín vaší pleti není v rozsahu vhodném pro ošetření,
zařízení záblesk nevydá. V tuto chvíli můžete snížit intenzitu blesku a používat zařízení podle výše uvedených
kroků. 

Po použití vypněte zařízení, odpojte adaptér a vyčistěte zařízení. 

Poznámka: Toto zařízení má ochranný mechanismus. Když nastavíte intenzitu z 5 na intenzitu 1 nebo 2 bez
stisknutí tlačítka blesku, indikátor READY bude mírně blikat a zařízení nevydá záblesk. Počkejte prosím asi 10
sekund, než jej budete moci znovu použít. 

Toto zařízení je vybaveno systémem ochrany proti vysoké teplotě. Ochranný systém je vždy zapnutý při použití
nejvyšší úrovně intenzity záblesku a zařízení přejde do pohotovostního režimu, pokud je teplota příliš vysoká (to
je normální). Zařízení můžete znovu zapnout stisknutím tlačítka napájení. 

Po použití přístroje nenanášejte na pokožku žádný vonný přípravek pro péči o pleť ani jinou kosmetiku.

Nepoužívejte deodorant ihned po použití zařízení na podpaží. Počkejte, až zarudnutí pokožky úplně zmizí, abyste
mohli začít používat deodorant. 

Po každém ošetření se ujistěte, že vaše pokožka po 24 hodinách nevykazuje žádné známky zarudnutí. 

Dva týdny po ošetření udržujte ošetřovanou oblast zakrytou a chraňte ji před přímým slunečním zářením, nebo
použijte opalovací krém (SPF 30+). 
 

Vzácné nežádoucí účinky 

● Popáleniny, abnormální zarudnutí a otoky

Tyto reakce jsou velmi vzácné, mohou být způsobeny použitím vysoké intenzity záblesku. Pokud tyto nežádoucí
účinky přetrvávají 3 dny nebo déle, okamžitě vyhledejte lékaře. Další ošetření začněte pouze v případě, že je
pokožka bez jakýchkoliv problémů, a ujistěte se, že používáte nižší intenzitu záblesku. 
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● Změna barvy kůže 

Normální, ale velmi vzácné. Při používání zařízení může dojít ke změně barvy pokožky, což se může stát, protože
používáte blesk s vysokou intenzitou. Když zabarvení zmizí, snižte intenzitu záblesku během dalších ošetření.
Pokud zabarvení kůže po dvou týdnech nezmizí, poraďte se s lékařem. 

● Kožní infekce a zánět 

Velmi vzácné. Pokud je zařízení použito na existující rány a řezné rány (může se stát při holení oblasti), může
způsobit zmíněné nežádoucí účinky. 

• Možné příčiny nadměrné bolesti během a po ošetření 

Použili jste přístroj na oblasti, která nebyla před zahájením ošetření oholená; intenzita záblesku je příliš vysoká
pro váš tón pleti a barvu chloupků; použili jste zařízení ve stejné přesné oblasti více než jednou; použili jste
zařízení v otevřené ráně; oblast, kterou léčíte, má jakýkoli druh zánětu nebo infekce; používáte zařízení v
oblastech s tetováním nebo spáleninami od slunce. 

Čištění a údržba 

Po každém použití otřete povrch filtru výstupního okna pomocí lékařského dezinfekčního prostředku a udržujte
tuto oblast v čistotě. 

• Toto zařízení není vodotěsné. Neponořujte jej ani nemyjte pod tekoucí vodou. 

• K čištění zařízení nepoužívejte drátěnku, abrazivní čisticí prostředky, chemikálie nebo korozivní kapaliny. 

Skladování 

Neumísťujte a neskladujte zařízení na delší dobu v horkém nebo vlhkém prostředí. 

Řešení problémů a podpora:

Problém Možná příčina Řešení

Zařízení nevysílá záblesk.

Napájecí kabel není správně
zapojen. Zkontrolujte připojení napájení a upravte kabel.

Snímač kontaktu s pokožkou není
dostatečně blízko pokožky.

Znovu upravte polohu zařízení na kůži, dokud
se indikátor připravenosti nerozsvítí zeleně.

Zvolená úroveň intenzity blesku je
příliš vysoká.

Upravte intenzitu blesku podle odstínu pleti a
barvy chloupků.
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Indikátor READY se nerozsvítí.

Napájecí kabel není správně
připojen Zkontrolujte připojení napájení a upravte kabel.

Snímač kontaktu s pokožkou
zařízení není dostatečně blízko
pokožky.

Znovu upravte polohu zařízení na kůži, dokud
se indikátor připravenosti nerozsvítí zeleně.

Nezvolili jste intenzitu záblesku. Podle pokynů vyberte intenzitu záblesku.

Během používání zařízení
přešlo do pohotovostního
režimu.

Toto zařízení je vybaveno systémem
ochrany proti vysoké teplotě.
Ochranný systém je vždy zapnutý
při použití nejvyšší úrovně intenzity
záblesku a zařízení přejde do
pohotovostního režimu, pokud je
teplota příliš vysoká (to je
normální).

Zařízení můžete znovu zapnout stisknutím
tlačítka napájení.

Zařízení vydává zvláštní
zápach.

Filtr okna výstupu světla je
znečištěný.

Opatrně vyčistěte filtr výstupního okna pomocí
lékařského dezinfekčního prostředku.

Chloupky nebyly před ošetřením
řádně odstraněny. Blesk spálí vlasy
a způsobí zvláštní zápach.

Než začnete přístroj používat, odstraňte
žiletkou nebo zastřihovačem všechny chloupky
z oblasti, kterou chcete ošetřit.

Při používání přístroje
cítíte bolest.

Intenzita záblesku je příliš vysoká. Ověřte intenzitu blesku a snižte ji.
Filtr výstupního okna je poškozen. Přestaňte zařízení používat.
Používáte zařízení v neaplikovatelné
oblasti.

Přečtěte si prosím návod k použití, jsou tam
zmíněna varování a zakázané použití.

Po použití přístroje
jeví ošetřovaná oblast
známky zarudnutí.

Mírné zarudnutí je normální a neškodná
reakce na odstranění chloupků. Jde o normální reakci.

Výsledky po použití
nejsou uspokojivé.

Použitá intenzita blesku je příliš nízká Při dalším ošetření upravte intenzitu záblesku.

Frekvence použití je nižší, než je
doporučeno.

Aby pokožka zůstala hladká a bez chloupků,
doporučuje se používat přístroj jednou za dva
týdny. Intervaly ošetření závisí na cyklu růstu
chloupků u každého člověka.  Nepoužívejte
přístroj častěji než jednou za dva týdny.
Nadměrné používání přístroje zvyšuje riziko
nežádoucích kožních reakcí.

Váš odstín pleti a barva vlasů nejsou vhodné
pro použití s tímto zařízením.

Pokud jsou vaše chloupky na těle blond,
červené, šedé, bílé nebo pokud je váš odstín
pleti velmi tmavý, toto zařízení nepoužívejte.

Jiné problémy.  Kontaktujte svého prodejce.
Poznámka: Pokud zařízení po použití výše uvedených řešení stále nefunguje správně, přestaňte zařízení používat a
kontaktujte svého místního prodejce. 
 

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ 

Toto zařízení není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.  
V případě poškození nepoužívejte. 
Udržujte zařízení a napájecí adaptér v suchu. 
Ujistěte se, že provozní napětí zařízení odpovídá napětí napájecího zdroje. 
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UPOZORNĚNÍ 

Toto zařízení by neměly používat následující osoby: 

Těhotné a kojící ženy nebo během menstruace; děti. 
Vaše pokožka je citlivá na světlo a je náchylná k rozvoji vyrážky nebo alergické reakce. 
Osoby s kožními chorobami v anamnéze nebo osoby, které se v současné době léčí s kožními chorobami. 
Osoby s prekancerózními lézemi nebo více atypickými mateřskými znaménky (mateřská znaménka) v
oblastech, kde chcete zařízení používat. 
Pokud oblast, kterou chcete ošetřit, má infekce, popáleniny, ekzémy, záněty vlasových folikulů, škrábance,
otevřené rány, herpes simplex, tržné rány nebo hematomy. 
Osoby s poruchou kolagenu v anamnéze, tvorbou keloidních jizev nebo potížemi s hojením ran. 
Osoby s anamnézou cévních onemocnění, jako jsou křečové žíly atd.
Osoby s cukrovkou, lupus erythematodes, porfyrií, srdečním onemocněním a krvácejícím postižením.
Osoby, které mají v anamnéze imunosupresivní onemocnění (včetně infekce HIV a AIDS). 
Jestliže dostáváte, nebo jste v posledních několika měsících dostávali radioterapii nebo chemoterapii.

Nepoužívejte toto zařízení na následujících místech: 

Na místech s hyperpigmentací nebo hypopigmentací, intenzivním zarudnutím nebo popáleninami. 
V oblastech, kde jste podstoupili operaci. 
Kolem očí a obočí, aby nedošlo k poranění očí. 
Na bradavkách, dvorcích, malých stydkých pyscích, pochvě, konečníku, uvnitř nosní dírky a uší. 
Muži nemohou používat toto zařízení na šourek a obličej. 
V blízkosti silikonových implantátů, kardiostimulátorů, subkutánních injekčních portů (jako jsou dávkovače
inzulínu), piercingů. Je třeba se vyhnout jakémukoli umělému povrchu. 
Na mateřská znaménka, pihy, velké žíly, tmavší pigmentové oblasti, jizvy a kožní abnormality bez dohledu
lékaře. 
Na tetování nebo permanentní make-up, protože může způsobit popáleniny kůže a změnit její pigmentaci. 
Na místech, kde používáte dlouhotrvající deodoranty, protože mohou způsobit podráždění pokožky. 
Nepoužívejte toto zařízení na kůži spálenou od slunce, nedávno opálenou nebo falešně opálenou.

Nepoužívejte toto zařízení, pokud užíváte následující léky nebo léčebné postupy: 

Vaše pokožka je léčena, nebo byla nedávno léčena alfa-hydroxykyselinami (AHAS), beta-hydroxidovými
kyselinami (BHA), topickým isotretinoinem a kyselinou azelaovou. 
Jestliže jste v posledních šesti měsících užívali perorálně nebo lokálně Accutane nebo Roaccutane acid. Toto
ošetření činí pokožku náchylnější k tržným ranám, traumatům a podráždění. Prostudujte příbalovou informaci k
léku a nepoužívejte zařízení, pokud je uvedeno, že může způsobit lehké alergické reakce. 
Pokud užíváte jakýkoli druh fotosenzibilizátoru nebo léků, vždy si ověřte informace pro pacienta fototoxické
reakce, nebo pokud byste se měli vyvarovat vystavení slunci během užívání léku.
Jestliže užíváte antikoagulační léky, včetně užívání velkého množství aspirinu a nemůžete přestat alespoň
týden před každou léčbou. 
Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly pod dohledem, nebo nebyly
poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 
Teenageři ve věku od 15 do 18 let mohou toto zařízení používat se souhlasem a/nebo pomocí svých rodičů.
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Dospělí starší 18 let mohou toto zařízení volně používat, a to vždy podle varování a doporučení uvedených v
tomto návodu k použití. 
Okamžitě přestaňte zařízení používat a pokud se cítíte nepohodlí, poraďte se s lékařem.
Pokud je zařízení poškozeno, nedotýkejte se jeho vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 
Do zařízení nevkládejte žádné předměty. 
Adaptér obsahuje transformátor, nepřerušujte napájecí měnič, abyste jej nahradili jinou zástrčkou, protože je
to nebezpečné. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen filtr světelného výstupního okna. 
Toto zařízení nelze prát. 
Neponořujte jej ani nemyjte pod tekoucí vodou. 
Toto zařízení není vhodné používat u dětí. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. 
Pravidelně čistěte povrch zařízení, abyste prodloužili jeho životnost. 
Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, opravovat nebo upravovat, abyste předešli nehodám. 
Neumisťujte ani neskladujte zařízení na dlouhou dobu v horkém nebo vlhkém prostředí. 
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej na suchém místě při pokojové teplotě . 
Při používání tohoto zařízení se ujistěte, že se vy (a další lidé ve stejné místnosti) nedíváte přímo do okénka
pro výstup světla, abyste předešli nepříjemným pocitům v očích. 
Při používání zařízení vždy používejte ochranné brýle ( jsou součástí balení ).

Seznam varování není konečný. Pokud si nejste jisti, zda můžete nebo nemůžete toto zařízení používat, poraďte se s
lékařem.

Informace o likvidaci odpadů

Recyklace

Nevyhazujte toto zařízení do domovního odpadu. Odneste toto zařízení do místního recyklačního místa pro
správnou likvidaci. Správné postupy likvidace a recyklace přispívají k ochraně životního prostředí.

Dovozce a výrobce

Specifikace zařízení

Název produktu od výrobce: IPL HairRemovalDevice

Název produktu prodejce: IPL epilátor pro dlouhodobé odstranění chloupků Inspector 10972

Vstup: 12V/3A

Výkon: 36W

Výkonný standard: Q/XM1023-2020

Výrobce: MAE B., Nizozemí
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www.intimatehealt.eu/usermanua
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