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Epilátor Wizzit Titanium 
Mnohokrát děkujeme, že jste se rozhodli pro epilátor „Wizzit 

Titanium“. Pročtěte si, prosím, nejprve provozní pokyny, než 

přístroj poprvé použijete.  

Bezpečnostní pokyny 

- Používejte přístroj pouze k účelu, ke kterému je 

určen. 

- Pečlivě tyto provozní pokyny uschovejte pro pozdější 

použití. 

- Uschovávejte epilátor mimo dosah dětí. Nikdy jej 

nepoužívejte v přítomnosti dětí. 

- Pro vyloučení všech rizik, uschovejte epilátor vždy, 

když jej nepoužíváte a odstraňte pro jistotu také 

baterie. 

- Přístroj uschovejte suchý a na suchém místě, dále od 

nádob s vodou, do kterých by mohl spadnout. 

- Nepoužívejte epilátor ve sprše nebo ve vaně, není 

vodotěsný. Pokud by přístroj spadnul do vody, 

zabraňte kontaktu a dále jej nepoužívejte. 

- Epilátor Wizzit používejte jen na čistou, suchou pleť, 

bez jakýchkoli zbytků krémů apod. 

- Dejte pozor, aby epilátor nepřišel do kontaktu 

s obočím, řasami, vlasy nebo oblečením. 

- Nepoužívejte tento epilátor, pokud máte akné, 

mateřská znaménka, diabetes, ekzém, nemoc krve, 

oslabenou imunitu, Rosaceu, křečové žíly, rány nebo 

pokud je Vaše pleť popálená. V těchto případech se 

nejprve zeptejte Vašeho lékaře. 

- Všechny ostatní existující nemoci konzultujte nejprve 

se svým lékařem, než začnete přístroj používat. 

- Také v případě kardiostimulátoru se před použitím 

epilátoru nejprve poraďte se svým lékařem. 

- Pokud jste dosud nepoužívali žádný odstraňovač 

chlupů nebo jste epilátor nepoužívali delší dobu, 

můžete se při prvním použití spálit. Svědění nebo 

podráždění kůže znovu zmizí při následující m použití. 

To je způsobeno tím, že epilátor Wizzit vytrhává 

chloupky u kořene. 

- Je možné, že jednotlivé chloupky zarostou dovnitř, 

protože epilátor vytrhává chloupky u kořene. 

V těchto případech doporučujeme masírovat tuto 

oblast a použít mycí houbu.  

- Konzultujte se svým lékařem zarudnutí nebo 

podráždění, které trvá déle než 3 dny. 

- Čistěte přístroj Wizzit Titanium před a po každém 

použití pro zabránění vzniku bakterií, které jinak 

mohou proniknout do kůže a způsobit zanícení. 

- Pro odstranění chloupků v oblasti bikin a podpaží 

doporučujeme peelingové produkty, tím se netvoří 

žádné cysty chloupků. Pokud jste dlouho neprováděli 

odstraňování chloupků v těch oblastech, doporučuje 

se před prvním užitím použít zpočátku břitvu nebo 

žiletku.   

Pokyny k užívání 

1. Otevřete přihrádku na baterie, která se nachází na 

zadní straně epilátoru Wizzit a vložte dvě baterie 1.5V 

AAA. Baterie nejsou obsaženy v balení. 

2. Pokud používáte Váš odstraňovač chloupků Wizzit, 

napněte zónu kůže, která má být ošetřena, aby 

nedošlo k podráždění. 

3. Zapněte epilátor tím, že jemně stisknete tlačítko 

zapínání a zlehka jej posunete nahoru. 

4. Držte přístroj kolmo (v úhlu 90°k ošetřované zóně), 

firemním logem Wizzit Titanium před očima. 

5. Není třeba vyvíjet tlak na oblast, která má být 

depilována.  

6. Nechte nyní klouzat Váš epilátor Wizzit krouživými 

pohyby nebo v rovném směru po kůži. 

7. Pokud byste chtěli ošetřit také koleno, postavte se na 

nohu a natáhněte kůži, než začnete s odstraňováním 

chloupků. 

8. Čistěte Váš epilátor po každém použití (viz Pokyny 

pro čištění). 

Důležitá upozornění pro užívání Vašeho epilátoru 

Epilátor Wizzit Titanium může sloužit k odstraňování 

chloupků na horním rtu, tvářích, bradě, prostoru mezi 

obočím přes kořen nosu. 

1. Nepoužívejte Váš epilátor ale ke škubání Vašeho 

obočí nebo nosních chloupků uvnitř nosu. 

2. Pro odstranění v oblasti nohou, slabin nebo podpaží, 

musí mít chloupky minimální délku 5 mm. 

3. Buďte, prosím, obzvláště opatrní při odstraňování 

chloupků z horního rtu a držte kůži prsty dobře 

napnutou.  

Čištění 

1. Ujistěte se, že je Váš epilátor vypnutý, než začnete 

s čištěním a vyjměte také baterie. 

2. Lehce stiskněte a odejměte horní plastový kryt. 

3. Použijte čisticí kartáčky, abyste odstranili všechny 

chlupy, které se zachytily v přístroji. 

DŮLEŽITÉ: K čištění možných zbytků mastnoty použijte 

vatové tyčinky, které namočíte pár kapkami alkoholu. 

Dejte ale, prosím, pozor, aby to nebylo moc vlhké. 

EAG směrnice stanovuje, že staré nebo poškozené 

elektrické přístroje a elektrické produkty musí být 

zlikvidovány ekologicky.  

Váš výrobek nepatří do běžného domácího odpadu, nýbrž 

patří do tříděného odpadu. Prosím zeptejte se 

příslušného obecního úřadu na sběrná místa. 


