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Avertisment 
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minim 8 ani şi de 

persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără 
experienţă şi cunoştinţe, dacă au fost supravegheaţi sau instruiţi în 
prealabil privind folosirea aparatului într-un mod sigur şi dacă înţeleg 
pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. 
Lucrările de curăţare şi întreţinere nu vor fi efectuate de copii fără 
supraveghere. 

• Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este 
deteriorat, adaptorul de alimentare trebuie eliminat la deşeuri. 

• Păstraţi aparatul uscat. 

• Nu utilizaţi alte adaptoare în afară de adaptorul de alimentare furnizat. 
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Măsuri de siguranţă 
Pentru a reduce riscul de accidentare, pierderea vieţii, electrocutare, 
incendiu şi daune materiale, respectaţi întotdeauna următoarele 
măsuri de siguranţă. 

Explicarea simbolurilor 
Următoarele simboluri sunt utilizate pentru a clasifica şi descrie 
nivelul de pericol, accidentare şi daune materiale cauzate atunci 
când notaţia nu este luată în considerare şi aparatul este utilizat 
în mod necorespunzător. 

 PERICOL 
Denotă un potenţial 
pericol care ar putea 
cauza accidente grave 
sau moartea. 

 AVERTISMENT 
Denotă un potenţial 
pericol care ar putea 
cauza accidente grave 
sau moartea. 

 ATENŢIE 
Denotă un pericol care 
ar putea cauza 
accidente minore. 

Următoarele simboluri sunt utilizate pentru a clasifica şi descrie 
tipul de instrucţiuni ce trebuie urmate. 

 

Acest simbol este utilizat pentru a alerta utilizatorii 
cu privire la o procedură de operare specifică ce nu 
trebuie efectuată. 

 

Acest simbol este utilizat pentru a alerta utilizatorii cu 
privire la o procedură de operare specifică ce trebuie 
urmată pentru operarea în siguranţă a dispozitivului. 

 

 AVERTISMENT 
 Pentru a preveni probleme de piele sau sănătate 

 

Persoanele care folosesc un dispozitiv electronic 
medical implantat, precum un stimulator cardiac, 
vor evita contactul dintre acest aparat şi piele în 
zona în care respectivul dispozitiv medical este 
implantat. 
− În caz contrar, pot fi cauzate accidentări sau alte 

afecţiuni. 

 

A nu se utiliza în timpul sarcinii sau menstruaţiei. 
− În caz contrar, pot apărea probleme ale pielii din 

cauza echilibrului hormonal instabil. 

 

A nu se utiliza pe tatuaje. 
− În caz contrar, pot apărea cheloide cauzate de 

arsuri, roşeaţă sau alte iritaţii ale pielii. 

 

Nu orientaţi fasciculul luminos spre ochi. 
− În caz contrar, pot apărea afecţiuni ale ochilor. 

 

A se utiliza doar sub braţ, pe braţe, picioare sau 
pe linia slipului. 
− În caz contrar, pot apărea arsuri sau alte iritaţii ale pielii. 

 Sursă de alimentare 

 

Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul la o priză 
de uz casnic cu mâinile ude. 
− Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau 

accidentare. 
 



8 

 AVERTISMENT 
 

 

Nu deterioraţi, modificaţi, îndoiţi forţat, întindeţi sau 
răsuciţi cablul. De asemenea, nu aşezaţi niciun obiect 
greu pe cablu şi nu îl prindeţi. 
Nu introduceţi adaptorul de alimentare în apă şi nu îl 
stropiţi cu apă. 
Nu amplasaţi adaptorul de alimentare pe sau lângă o 
chiuvetă sau cadă pline cu apă. 
Nu utilizaţi aparatul dacă adaptorul de alimentare este 
deteriorat sau dacă fişa de alimentare se mişcă în priza 
de uz casnic. 
− Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu 

din cauza unui scurt-circuit. 

 

Nu utilizaţi alte adaptoare în afară de adaptorul de 
alimentare furnizat. De asemenea, nu încărcaţi alte 
produse cu adaptorul de alimentare furnizat. 
− Acest lucru ar putea provoca arsuri sau incendiu din 

cauza unui scurt-circuit. 

 

Utilizaţi aparatul în aşa fel încât să nu se depăşească 
valorile nominale ale prizei sau instalaţiei electrice de 
uz casnic. 
− Depăşirea valorilor nominale prin conectarea prea multor 

fişe la o singură priză de uz casnic poate cauza un 
incendiu din cauza supraîncălzirii. 

 

Asiguraţi-vă întotdeauna că aparatul este operat cu o 
sursă de alimentare electrică conformă cu tensiunea 
nominală indicată pe adaptorul de alimentare. 
Introduceţi complet adaptorul sau fişa aparatului. 
− Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca incendii 

sau electrocutare. 

 

Deconectaţi întotdeauna adaptorul de la priza de uz 
casnic atunci când îl curăţaţi. 
− Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca şocuri 

electrice sau accidentări. 

 

 

Curăţaţi în mod regulat fişa de alimentare şi fişa 
aparatului pentru a preveni acumularea prafului. 
− Nerespectarea acestei instrucţiuni ar putea provoca un 

incendiu din cauza cedării izolaţiei sub acţiunea umidităţii. 
Deconectaţi fişa şi ştergeţi-o cu o lavetă uscată. 

 Acest aparat 

 

Acest aparat are o baterie reîncărcabilă integrată. 
Nu o aruncaţi în flăcări şi nu o expuneţi la căldură. 
Nu o încărcaţi, utilizaţi sau lăsaţi la temperaturi 
ridicate. 
− Acest lucru ar putea cauza supraîncălzirea, aprinderea 

sau explozia. 

 

Nu depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor. 
Nu le permiteţi să îl utilizeze. 
− În caz contrar, pot fi cauzate accidentări sau alte răniri. 

 

Nu modificaţi sau reparaţi aparatul. 
− Acest lucru ar putea provoca incendiu, electrocutare sau 

accidentare. Contactaţi un centru de service autorizat 
pentru reparaţii (schimbarea bateriei etc.) 

 

Nu dezasamblaţi niciodată aparatul, cu excepţia 
cazului în care îl depuneţi la deşeuri. 
− Acest lucru ar putea provoca incendiu, electrocutare sau 

accidentare. 

 

Nu utilizaţi aparatul într-o baie sau într-un spaţiu cu 
umiditate mare. De asemenea, nu îl aşezaţi într-un loc 
în care se poate vărsa apă (cum ar fi partea de sus a 
unei măsuţe de toaletă). 
− Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu. 

 

Nu introduceţi aparatul în apă şi nu-l stropiţi. 
− Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu 

din cauza unui scurt-circuit. 
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 AVERTISMENT 
 În caz de funcţionare anormală sau defecţiuni 

 

Întrerupeţi imediat utilizarea şi decuplaţi adaptorul 
dacă apare o anomalie sau o defecţiune. 
− Utilizarea în astfel de condiţii ar putea provoca incendiu, 

electrocutare sau rănire. 
<Cazuri de anomalii sau defecţiuni> 
• Unitatea principală, adaptorul sau cablul sunt 

deformate sau anormal de fierbinţi. 
• Unitatea principală, adaptorul sau cablul emană un 

miros de ars. 
• Apare un sunet anormal în timpul utilizării sau 

încărcării unităţii principale, sau în timpul utilizării 
adaptorului sau cablului. 

− Solicitaţi imediat inspecţia sau repararea la un centru 
de service autorizat. 

 Ţineţi cont, de asemenea, de următoarele măsuri de precauţie 

 

Nu îndepărtaţi cartuşul lămpii cu excepţia cazului în 
care acesta este înlocuit. 
Nu atingeţi zona  atunci când înlocuiţi cartuşul 
lămpii. 
− Acest lucru ar putea provoca electrocutarea sau un 

incendiu din cauza unui scurt-circuit. 

 
 

 

 ATENŢIE 
 Pentru a proteja pielea 

 

Următoarele persoane nu trebuie să utilizeze aparatul: 
• Persoane cu dermatită 
• Persoane care suferă de dermatită atopică, iritaţii sau alte 

afecţiuni ale pielii 
• Persoane cu diateză alergică sau piele sensibilă, uşor 

iritabilă la contactul cu produse cosmetice, haine, 
metale etc. 

• Persoane cu piele sensibilă la lumina soarelui 
A nu se utiliza în următoarele zone ale corpului: 
• Pe piele bronzată 
• Pe zone ale pielii de culoare neagră sau maro închis, de 

exemplu zone cu aluniţe (Consultaţi fişa pentru "Tonuri 
de piele şi păr adecvate"). 

• Zone cu cruste, urticarie, julituri, negi, acnee, cancer de 
piele, herpes (dermatofitoză), foliculită, piele iritată, 
muşcături de insecte, etc. 

• Faţă şi organe genitale 
• Angiomă 
• Zone cu operaţii chirurgicale cosmetice 
A nu se utiliza în următoarele cazuri: 
• Când nu vă simţiţi bine sau când simţiţi o anormalitate  

pe piele sau în corp 
Nu utilizaţi în mod repetat în aceeaşi zonă şi nu utilizaţi 
epilatorul IPL mai mult de 3 ori pe săptămână. 
− În caz contrar, pot apărea afecţiuni ale pielii, inflamaţii, 

sângerări, durere crescută sau alte probleme şi 
simptome agravante. 

 
Nu utilizaţi un cartuş de lampă fisurat. 
− În caz contrar, pot apărea afecţiuni ale pielii. 
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 ATENŢIE 
 

 

Nu îndepărtaţi cadrul cu excepţia cazului în care 
efectuaţi curăţarea sau înlocuirea cartuşului lămpii. 
− În caz contrar, se poate produce rănirea pielii sau a degetelor. 

 

A se utiliza doar de către persoane cu vârsta de peste 
18 ani. 
− În caz contrar, pot apărea afecţiuni sau inflamaţii ale 

pielii, sângerări sau durere crescută. 

 

Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că nu există deformări, 
fisuri sau deteriorări ale cadrului şi ferestrei prin care 
este emis fasciculul luminos. 
− În caz contrar, vă puteţi răni pielea. 

 

Persoanele cărora li se administrează medicaţie trebuie 
să consulte un dermatolog. 
− Pielea poate deveni sensibilă la stimularea cu lumină, în 

funcţie de tipul de medicaţie administrată şi pot apărea 
probleme ale pielii. 

 

Dacă apar inflamaţii (de exemplu, pielea devine roşie), 
opriţi utilizarea aparatului şi consultaţi un dermatolog 
dacă inflamaţia continuă chiar şi după 2 zile. 
− În caz contrar, simptomele se pot înrăutăţi. 

 Sursă de alimentare 

 

Feriţi fişa de alimentare sau fişa aparatului de contactul 
cu ace sau murdărie. 
− Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu 

din cauza unui scurt-circuit. 

 

La depozitarea aparatului, nu înfăşuraţi cablul în jurul 
adaptorului. 
− Acest lucru ar putea provoca ruperea conductorului din 

cablu sub acţiunea sarcinii şi ar putea provoca un 
incendiu din cauza unui scurt-circuit. 

 

 

Deconectaţi adaptorul sau fişa aparatului ţinând de 
adaptor sau fişă şi nu de cablu. 
− Deconectarea ţinând de cablu poate cauza şocuri 

electrice sau răniri. 

 

Deconectaţi adaptorul de la priza de uz casnic atunci 
când nu încărcaţi aparatul. 
− Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca 

electrocutare sau un incendiu din cauza unei scurgeri 
de electricitate rezultată din deteriorarea izolaţiei. 

 Acest aparat 

 

A nu se utiliza pe piele umedă sau pe piele pe care a 
fost aplicată loţiune, cremă de ras sau alte produse. 
− Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau 

defecţiuni. 

 
Nu scăpaţi aparatul pe jos şi nu îl expuneţi la şocuri. 
− Acest lucru ar putea cauza răniri. 

 

Nu îndepărtaţi cadrul imediat după utilizarea 
epilatorului IPL. 
− În caz contrar, pot apărea arsuri, deoarece fereastra prin 

care este emis fasciculul luminos este fierbinte. 

 Vă rugăm ţineţi cont de următoarele măsuri de precauţie 

 
A nu se utiliza pe haine sau părul de pe cap. 
− Acest lucru ar putea provoca arsuri sau decolorări. 
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 Depunerea la deşeuri a bateriilor reîncărcabile 

 PERICOL 
 

 

Bateria reîncărcabilă este destinată utilizării exclusiv 
cu acest aparat. Nu utilizaţi bateria cu alte produse. 
Nu încărcaţi bateria după ce a fost scoasă din produs. 
• A nu se arunca în foc sau alte surse de căldură. 
• A nu se lovi, dezasambla, modifica sau găuri cu 

un cui. 
• Nu lăsaţi bornele pozitive şi negative ale bateriei să 

intre în contact între ele prin intermediul obiectelor 
metalice. 

• Nu purtaţi sau depozitaţi bateria împreună cu bijuterii 
metalice, precum coliere sau agrafe de prins părul. 

• Nu încărcaţi, utilizaţi sau lăsaţi bateria în locuri 
expuse la temperaturi ridicate, precum lumina 
directă a soarelui sau lângă alte surse de căldură. 

• Nu dezizolaţi tubul. 
− Acest lucru ar putea cauza supraîncălzirea, aprinderea 

sau explozia. 
 

 AVERTISMENT 
 

 

După scoaterea bateriei reîncărcabile, nu o lăsaţi la 
îndemâna copiilor sau bebeluşilor. 
− Bateria va provoca leziuni dacă este înghiţită accidental. 

Într-un astfel de caz, consultaţi imediat medicul. 

 

 

Dacă lichidul din baterie se scurge, efectuaţi 
următoarele proceduri. 
Nu atingeţi bateria cu mâinile goale. 
− Lichidul din baterie poate cauza orbire dacă intră în 

contact cu ochii. 
Nu vă frecaţi la ochi. Spălaţi-vă imediat cu apă curată 
şi consultaţi un medic. 

− Lichidul din baterie poate cauza inflamaţii dacă intră în 
contact cu pielea sau hainele. 
Spălaţi-vă imediat cu apă curată din abundenţă şi 
consultaţi un medic. 

 
 

Destinaţie de utilizare 
• Folosiţi epilatorul IPL doar după îndepărtarea părului în exces. 

Emiterea fasciculului luminos fără îndepărtarea părului poate duce 
la prinderea acestuia în dispozitivul de protecţie sau în fereastra 
prin care este emis fasciculul luminos, iar resturile nu vor putea fi 
eliminate. Înainte de utilizare, ştergeţi orice urme de apă sau 
transpiraţie din zona de tratament şi orice fire de păr lipite de piele. 

• Nu utilizaţi diluant, benzen, alcool etc. pentru a curăţa aparatul. 
În caz contrar, pot apărea deteriorări, fisuri sau decolorări ale 
corpului principal. Ştergeţi cu o cârpă uscată. 

• Nu lăsaţi aparatul într-o zonă cu temperatură ridicată. 
Acest lucru ar putea cauza o defecţiune. 
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Identificarea elementelor 
 

 Capac 
 Corp principal 

 Protecţie (partea cu model grilă) 
 Comutator fascicul luminos 
 Cadru 
 Fereastră fascicul luminos 
 Cartuş lampă 
 Comutator selector de nivel (fascicule luminoase) 
 Întrerupător de alimentare 
 Lampă de indicare nivel (albastră) (fascicule luminoase) 
(Consultaţi paginile 15 şi 16.) 
 Lampă de confirmare cartuş (roşie) (Consultaţi pagina 16.) 
 Lampă de notificare/indicare încărcare (roşie) 
(Consultaţi pagina 16.) 

 Orificiu de aer 
 Priză 

 Adaptor de alimentare cu curent alternativ (RE7-87) 
(Forma adaptorului de alimentare cu curent alternativ diferă 
în funcţie de regiune.) 

 Adaptor 
 Fişa de alimentare 
 Cablu 
 Fişă aparat 

Accesorii 
 Cartuş lampă (x1) 

 

Zone de tratament 
 
Aparatul poate fi utilizat pe zonele . 

 
La subsuoară Braţe 

 
Picioare Linia slipului* 

 
Pentru tratament pe linia slipului, purtaţi un slip de baie, lenjerie 
de corp etc. pentru a verifica în prealabil zona de tratament. 
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Ghid pentru frecvenţa şi durata tratamentului 
 

Frecvenţa tratamentului 
Picioare/Braţe 
Utilizaţi o dată la fiecare 2 săptămâni pentru primele 2 luni. 
Utilizaţi o dată la fiecare 4 săptămâni începând cu a 3-a lună. 
Subsuoară/Linia slipului 
Utilizaţi o dată la fiecare săptămână pentru primele 2 luni. 
Utilizaţi o dată la fiecare 2 săptămâni începând cu a 3-a lună. 
 

Ghid pentru tratament 
 

Picioare Aproximativ 10 minute per sesiune pentru ambele 
picioare (aproximativ 10 de fascicule luminoase) 

Braţe Aproximativ 5 minute per sesiune pentru ambele 
braţe (aproximativ 90 de fascicule luminoase) 

La subsuoară Aproximativ 2 minute per sesiune pentru ambele 
subsuori (aproximativ 30 de fascicule luminoase) 

Linia slipului Aproximativ 2 minute per sesiune 
(aproximativ 30 de fascicule luminoase) 

• Nu utilizaţi în mod repetat în aceeaşi zonă şi nu utilizaţi epilatorul 
IPL mai mult de 3 ori pe săptămână. 
Încercaţi utilizarea aparatului de maximum 2 ori pe săptămână chiar 
dacă eliminarea părului nedorit nu este imediat evidentă. (Efectele 
tratamentului pot diferi în funcţie de zonă sau specificul corpului.) 

• Dacă aparatul nu a fost utilizat pentru o perioadă de timp, reluaţi 
utilizarea la aceeaşi frecvenţă ca pentru primele 2 luni. 

• Durata tratamentului poate diferi în funcţie de zonă sau cantitatea 
de păr, zona de tratament şi modul în care aparatul este utilizat. 

• Vă rugăm să îndepărtaţi mai întâi orice păr nedorit din zona de 
tratament. Vă rugăm să utilizaţi o lamă de ras separată sau un 
aparat de ras electric.

 

• Aparatul diferă de tratamentul de epilare permanentă a părului. 
Părul nedorit va creşte la loc treptat dacă tratamentul este întrerupt. 

 
Încărcare 
 

11  Introduceţi fişa aparatului ferm în 
priza de la baza corpului principal. 

22  Introduceţi ferm adaptorul într-o 
priză de uz casnic. 

33  Verificaţi dacă lampa de 
notificare/indicare a încărcării 
luminează. 

 

În timpul 
încărcării 

După finalizarea 
încărcării 

  

Lampa roşie 
luminează. 

Lampa roşie 
se stinge. 

 
• Durata de încărcare poate diferi atunci când aparatul este utilizat 

pentru prima dată sau dacă nu a fost utilizat timp de o jumătate 
de an sau mai mult. Este posibil ca lampa de pe corpul principal 
să nu lumineze timp de câteva minute după începerea încărcării, 
dar va lumina dacă încărcarea continuă. 

• Încărcarea se finalizează în aproximativ 3 ore. 
• Durata de încărcare poate diferi în funcţie de capacitatea de 

încărcare. 
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<Pentru a verifica dacă încărcarea este completă> 
Apăsaţi comutatorul de pornire cu adaptorul de curent alternativ 
conectat. Lampa de notificare/indicare încărcare luminează şi se 
stinge după aproximativ 5 secunde. 
 

44  Deconectaţi adaptorul de la priza de curent electric 
şi decuplaţi fişa aparatului de la corpul principal. 
(pentru siguranţă şi pentru a reduce consumul de energie) 
• Nu vor exista probleme cu corpul principal, chiar dacă este 

încărcat timp de 3 ore sau mai mult. 
• Aparatul poate fi utilizat pentru aproximativ 600 de fascicule 

luminoase cu o singură încărcare completă. 
• Numărul de fascicule luminoase poate diferi în funcţie de 

temperatura ambientală şi modul în care este utilizat aparatul. 
 
Note 
• Temperatura ambientală recomandată pentru încărcare este între 

15 - 35 °C. Încărcarea nu va fi posibilă în afara temperaturii 
recomandate. 

• Încărcarea aparatului la fiecare utilizare nu va afecta durata de 
viaţă a bateriei reîncărcabile. 

• Dacă apar zgomote perturbatoare la radiourile din apropiere sau la 
alte dispozitive în timpul încărcării, încărcaţi aparatul folosind o 
priză diferită. 

 

Înainte de utilizare 
• Nu utilizaţi aparatul în locuri întunecoase. 

În caz contrar, pot apărea iritaţii temporare ale ochilor. 
• Vă rugăm să îndepărtaţi mai întâi orice păr nedorit din zona 

de tratament. 
• Înainte de utilizare, ştergeţi orice urme de apă sau transpiraţie 

din zona de tratament şi orice fire de păr lipite de piele. 
În caz contrar, murdăria de pe dispozitivul de protecţie sau 
fereastra prin care este emis fasciculul luminos nu va putea fi 
îndepărtată. 

 

La utilizarea aparatului pentru prima dată 
Verificaţi dacă nivelul de putere este adecvat pielii dumneavoastră. 

Setaţi nivelul de putere la 1 (LV1) şi aplicaţi fasciculul pe zona 
de tratament o dată. 

După 2 zile Dacă nu apar anomalii ale pielii 

Setaţi nivelul de putere la 1 (LV1) şi începeţi tratamentul pe zona 
dorită. 
Ghid pentru durata şi frecvenţa tratamentului (Consultaţi pagina 13.) 

După 2 săptămâni
Dacă nu apar anomalii ale pielii 
* Pentru subsuoară şi linia slipului: 

după 1 săptămână 

Pentru a mări nivelul de putere pentru tratament, aplicaţi 
fasciculul o dată pe zona de tratament şi verificaţi suprafaţa 
pielii timp de 2 zile înaintea tratamentului. Măriţi nivelul de 
putere cu o treaptă o dată. 
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• Dacă apare durere intensă 
sau iritaţie a pielii după  
2 sau mai multe zile, opriţi 
utilizarea aparatului şi 
consultaţi un dermatolog. 

<Niveluri de putere> 
Efecte mai mari ale tratamentului 

 
Durere sau iritaţie minimă 
 

 

Mod de utilizare 
• Aparatul nu porneşte chiar dacă apăsaţi comutatorul, cu adaptorul 

de alimentare conectat la corpul principal. 
• Temperatura ambientală recomandată pentru funcţionare este 

între 5 - 35 °C. Aparatul nu poate fi utilizat în afara temperaturii 
recomandate. 

11  Scoateţi capacul. 
22  Apăsați și țineți apăsat (timp de aproximativ 3 secunde) 

 pentru a porni aparatul. 
• Aparatul se va opri automat dacă nu este utilizat timp de 

aproximativ 1 minut. 

33  Apăsaţi  pentru a selecta nivelul de putere. 
• Nivelul 1 este selectat atunci când aparatul este pornit. 
• Nivelul comută în modul 1 → 2 → 3 → 4 → 5→ 1… de 

fiecare dată când este apăsat comutatorul de nivel. 
• Lampa de indicare a nivelului luminează intermitent şi apoi se 

aprinde. (Este emis un semnal sonor, indicând faptul că pregătirea 
pentru declanşarea fasciculului luminos este încheiată.) 

 

44  Când lampa de indicare a nivelului 
luminează, aplicaţi dispozitivul de 
protecţie pe piele şi ţineţi-l apăsat 
până la fasciculul luminos. 
Când aparatul emite un semnal sonor, apăsaţi 
capul perpendicular pe piele. 
• Utilizaţi aparatul după ce v-aţi asigurat 
• că nu se află alte persoane în apropiere. 
• Puncte pentru epilarea IPL 

(Consultaţi această pagină). 
• Când aparatul emite un semnal sonor, 

pregătirea pentru fasciculul luminos este 
completă. 

55  Apăsaţi  pentru a opri aparatul. 
 
 

Puncte pentru epilarea IPL corectă 
 
Punctul 1 
Aplicaţi dispozitivul de protecţie perpendicular 
pe piele şi ţineţi-l apăsat. 
Fereastra de fascicul luminos va emite fasciculul 
luminos doar la aplicarea perpendiculară pe piele. 
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Punctul 2 
 

Mărimea dispozitivului de protecţie 
(partea cu modelul în grilă) reprezintă 
un ghid pentru intervalul de epilare 
IPL al fiecărui fascicul luminos. 

 
 

: Interval de epilare IPL al fiecărui 
fascicul luminos 

Când aparatul emite un semnal sonor, 
pregătirea pentru fasciculul luminos este 
completă. 
 

Fascicule luminoase continue 
După declanşarea unui fascicul luminos, glisaţi aparatul la 
următoarea zonă dorită, în timp ce continuaţi să-l ţineţi apăsat pe 
zona respectivă. Sunt posibile până la 10 declanşări ale fasciculului 
luminos la un interval de aproximativ 3 secunde. 

 
• Nu vor mai fi emise fascicule luminoase după 10 declanşări. 

Îndepărtaţi aparatul de piele şi încercaţi din nou. 
• Nu utilizaţi aparatul continuu pe aceeaşi zonă. 
 

 

Pentru o piele sănătoasă 
Următorul procedeu de îngrijire este recomandat după epilarea IPL. 
 
1. Răciţi pielea folosind un prosop 

înmuiat în apă cu gheaţă. 

2. Umeziţi pielea cu loţiune etc. 

 
 

Indicaţie lampă 
 Indicaţie normală 

 

Lampa de indicare a nivelului (albastră) 
luminează intermitent (o dată/secundă). 

Imaginea din stânga prezintă selectarea 
nivelului 5. 

Pregătire pentru fascicul luminos în curs. 

 

Lampa de indicare a nivelului (albastră) 
luminează. 

Imaginea din stânga prezintă selectarea 
nivelului 5. 

Este posibilă declanşarea fasciculului luminos. 
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 Mai puţin de 1000 de fascicule luminoase rămase până 
la perioada de înlocuire a cartuşului lămpii. 

 

Lampa de confirmare cartuş (roşie) luminează. 

Mai puţin de 1000 de fascicule luminoase rămase 
până la perioada de înlocuire a cartuşului lămpii. 

Pregătiţi un nou cartuş de lampă. 
(Consultaţi pagina 19.) 

 Perioada de înlocuire a cartuşului lămpii 

 

Lampa de confirmare a cartuşului (roşie) 
luminează intermitent (o dată/secundă), iar 
aparatul se opreşte 5 secunde mai târziu. 

Epilarea IPL nu este posibilă deoarece cartuşul 
lămpii trebuie înlocuit. Înlocuiţi cartuşul de lampă. 
(Consultaţi pagina 19.) 

 Notificare de încărcare 

 

Lampa de notificare/indicare încărcare (roşie) 
luminează intermitent (o dată/secundă). 
 
Nivelul bateriei este insuficient. 
Se recomandă încărcarea. 

 Afişare disfuncţionalitate 

 

[Încărcare anormală] 
Lampa de notificare/indicare încărcare (roşie) 
luminează intermitent rapid (de două 
ori/secundă). 
 
Temperatura ambientală recomandată pentru 
încărcare este 15 - 35 °C. Verificaţi temperatura 
încăperii în care este încărcat aparatul şi 
încercaţi din nou. 

 

[Cartuş] 
Lampa de confirmare a cartuşului (roşie) 
luminează intermitent rapid (de două 
ori/secundă), aparatul emite o serie de semnale 
sonore şi apoi se opreşte după 5 secunde. 
 
Cartuşul lămpii nu este ataşat corect. 
Ataşaţi corect cartuşul lămpii după ce vă asiguraţi 
că aparatul este oprit. (Consultaţi pagina 19.) 
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[Alte disfuncţionalităţi] 
Lampa de indicare a nivelului (albastră), lampa 
de confirmare a cartuşului (roşie) şi lampa de 
notificare/indicare încărcare (roşie) luminează 
intermitent simultan (o dată/secundă), aparatul 
emite un semnal sonor de două ori şi apoi se 
opreşte după 5 secunde. 
 
Temperatura ambientală recomandată pentru 
funcţionare este de 5 - 35 °C. 
Verificaţi temperatura încăperii în care va fi 
utilizat aparatul şi porniţi-l din nou. (Este posibil 
ca aparatul să nu se adapteze imediat la 
temperatura camerei după schimbarea locaţiei.) 
Dacă acest simptom apare în mod repetat, 
contactaţi un centru de service autorizat. 

 

Curăţare 
Opriţi întotdeauna corpul principal şi aşteptaţi 2 - 3 minute înainte de curăţare. 

► Cadru/fereastră fascicul luminos 
Îndepărtaţi orice obstrucţii de pe dispozitivul de protecţie sau 
fereastra fasciculului luminos. În caz contrar, eliminarea murdăriei va 
fi dificilă, iar intensitatea fasciculului va fi redusă. 

1. Îndepărtaţi cadrul. 
 
 

 

 

 
2. Ştergeţi cu atenţie orice urmă de murdărie, folosind o cârpă uscată. 
 

Fereastră fascicul luminos Cadru/Dispozitiv de protecţie 

 
 

3. Ataşaţi cadrul. 
Introduceţi până când auziţi un clic. 
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Înlocuirea cartuşului lămpii 
Un ghid pentru înlocuirea cartuşului lămpii este de aproximativ 2 ani 
atunci când aparatul este utilizat la frecvenţa şi pentru perioada 
recomandate. 
Perioada de înlocuire a cartuşului lămpii este de aproximativ 20000 
de fascicule luminoase. 
 

Notificare privind perioada de înlocuire 
Lampa de confirmare a cartuşului (roşie) luminează la pornirea 
aparatului atunci când au rămas mai puţin de 1000 de declanşări ale 
fasciculului luminos. Lampa de confirmare a cartuşului (roşie) 
luminează intermitent la pornirea aparatului dacă este momentul 
înlocuirii cartuşului de lampă. (Consultaţi pagina 17.) 
 

Înlocuirea şi resetarea cartuşului lămpii 
1. Apăsaţi  pentru a opri aparatul. 

2. Scoateţi cartuşul de lampă. 
 Îndepărtaţi cadrul. 

 
 
 

 Scoateţi-l trăgând drept în direcţia săgeţii. 
 
 
 

• Nu folosiţi un cartuş de lampă care a mai 
fost utilizat anterior. (Acest lucru ar putea 
cauza defectarea cartuşului lămpii.) 

 

 

 

3. Pregătiţi un nou cartuş de lampă. 
 Introduceţi drept în direcţia săgeţii. 
• Introduceţi ferm complet. 

 
 
 
 

 Ataşaţi cadrul. 
Introduceţi până când auziţi un clic. 

 

 

 
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat (timp de aproximativ 3 secunde)  

până când aparatul emite un semnal sonor pentru a-l reseta. 
• Înlocuirea este completă dacă lampa de confirmare cartuş 

(roşie) luminează intermitent de două ori şi alarma emite 
semnale sonore. 

• Aparatul va porni doar după finalizarea resetării. 
 
Note 
• Resetaţi întotdeauna aparatul imediat după înlocuirea cartuşului 

lămpii. (Aparatul nu poate fi resetat dacă a trecut prea mult timp de 
la înlocuirea cartuşului lămpii.) 

• Dacă operaţia de resetare nu poate fi finalizată, reîncărcaţi 
aparatul, reataşaţi cartuşul de lampă şi resetaţi din nou aparatul. 

► Piese de schimb 
Piesele de schimb sunt disponibile la distribuitor sau la centrul de service. 
Înlocuirea cartuşului lămpii WES2W13 
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Întrebări şi răspunsuri 
 

Întrebare  Răspuns 
Ce tip de lumină este emisă 
prin fereastra fasciculului 
luminos? 

 Fascicul luminos instantaneu de 
la o lampă xenon. 

De ce aparatul poate fi 
utilizat doar de către 
persoane cu vârsta peste 
18 ani? 

 
Deoarece echilibrul hormonal 
este instabil în timpul creşterii, 
iar pielea este foarte sensibilă în 
acest stadiu. 

Aparatul poate fi utilizat şi în 
alte zone decât la 
subsuoară, pe braţe, 
picioare sau linia slipului? 

 

Folosiţi aparatul doar la 
subsuoară, pe braţe, picioare 
sau pe linia slipului. 
(Nu utilizaţi aparatul pe faţă sau 
în alte zone.) 

Aparatul poate fi utilizat 
zilnic?  

Utilizarea aparatului pe aceeaşi 
zonă în fiecare zi nu este 
recomandată. 
Vă rugăm să urmaţi ghidul pentru 
frecvenţa şi durata tratamentului. 
(Consultaţi pagina 13.) 

De ce apare un miros de ars 
după declanşarea unui 
fascicul luminos? 

 

Deoarece fasciculul luminos 
încălzeşte părul nedorit, acest 
lucru fiind normal. Îndepărtaţi 
orice păr care a crescut prea 
mult. De asemenea, îndepărtaţi 
resturile rămase pe piele. 

Fasciculul luminos pare 
foarte puternic la utilizarea 
aparatului, acest lucru este o 
problemă? 

 

Aplicaţi fasciculul cât mai 
aproape pe piele. (Consultaţi 
pagina 15.) Dacă intensitatea 
luminii vă deranjează, purtaţi 
ochelari de soare sau un alt tip 
de protecţie pentru ochi. 

 

Întrebare  Răspuns 

Fasciculul luminos pare foarte 
cald la utilizarea aparatului, 
acest lucru este o problemă? 

Senzaţia este diferită pentru 
fiecare persoană, dar senzaţia 
de fierbinte poate fi mai mare 
dacă părul nu a fost îndepărtat 
corect. Vă rugăm să folosiţi o 
lamă de ras pentru a scurta 
părul înainte de aplicarea 
fasciculului luminos. 

Pielea tratată devine roşie în 
timpul utilizării aparatului; 
acest lucru reprezintă o 
problemă? 

Pielea tratată poate deveni 
temporar roşie sau puteţi simţi o 
senzaţie de durere, în funcţie de 
tipul corpului sau starea persoanei 
care foloseşte aparatul. 

Durerea şi roşeaţa persistă 
chiar şi după utilizare, acest 
lucru reprezintă o problemă? 

Opriţi imediat utilizarea 
aparatului şi menţineţi pielea 
rece şi umedă. 
Dacă simptomele reapar în 
interval de 2 zile, folosiţi 
aparatul la un nivel la care 
acestea nu mai apar. Dacă 
simptomele persistă după 2 
zile, consultaţi un dermatolog. 
(Consultaţi pagina 14.) 

Murdăria de pe dispozitivul 
de protecţie nu poate fi 
îndepărtată. 

Dacă murdăria nu a putut fi 
îndepărtată complet în timpul 
curăţării, intensitatea luminii va 
deveni slabă, iar dispozitivul de 
protecţie trebuie înlocuit. 
Contactaţi magazinul de unde 
aţi achiziţionat unitatea sau un 
centru de service autorizat de 
Panasonic pentru reparaţii. 
(Parte reparaţie: ESWH81P3107) 
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Întrebare  Răspuns 

Lampa de confirmare cartuş 
luminează intermitent când 
comutatorul selector de nivel 
este apăsat 

 

Lampa de confirmare cartuş va 
lumina intermitent când cartuşul 
lămpii este ataşat/detaşat, dar 
acest lucru nu reprezintă o 
defecţiune. 
Resetaţi aparatul în cazul în 
care cartuşul lămpii a fost 
înlocuit. (Consultaţi pagina 19.) 

 

Identificarea şi remedierea problemelor 
 

Problemă  Acţiune 
Verificaţi dacă lampa de 
indicare nivel (albastră) a trecut 
de la iluminare intermitentă la 
iluminare continuă. 

Apăsaţi comutatorul de fascicul 
luminos perpendicular pe piele 
până când luminează intermitent. 
(Consultaţi pagina 15.) 

Dacă au fost emise 10 fascicule 
luminoase, îndepărtaţi temporar 
aparatul de piele. 

Fereastra de fascicul luminos 
nu emite fasciculul. 

Dacă lampa de confirmare 
cartuş (roşie) luminează 
intermitent, este momentul 
înlocuirii cartuşului lămpii. 
Înlocuiţi cu un nou cartuş de 
lampă. (Consultaţi pagina 19.) 

Durata de pregătire a 
fasciculului luminos este prea 
lungă. 

Durata de pregătire a 
fasciculului luminos poate fi mai 
lungă, pentru a preveni 
supraîncălzirea corpului principal. 

Aparatul s-a oprit după ce 
toate lămpile au iluminat 
intermitent şi aparatul a emis 
un semnal sonor de două ori. 

Temperatura ambientală 
recomandată pentru funcţionare 
este între 5 - 35 °C. 
Aparatul nu poate fi utilizat în 
afara temperaturii recomandate. 
(Consultaţi pagina 18.) 
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Problemă  Acţiune 
Aparatul s-a oprit după ce 
lampa de confirmare a 
cartuşului (roşie) a luminat 
intermitent rapid (de două 
ori/secundă), iar aparatul a 
emis o serie de semnale sonore. 

Cartuşul lămpii nu este ataşat 
corect. Ataşaţi cartuşul lămpii 
în mod corect. 
(Consultaţi pagina 19.) 

Aparatul s-a stins după ce 
lampa de confirmare cartuş 
(roşie) a luminat intermitent. 

Este momentul înlocuirii 
cartuşului lămpii. 
Înlocuiţi cu un nou cartuş de 
lampă. (Consultaţi pagina 19.) 

Lampa de confirmare cartuş 
(roşie) luminează. 

Se apropie momentul înlocuirii 
cartuşului lămpii. Pregătiţi un 
nou cartuş de lampă. 
(Consultaţi pagina 19.) 

Aparatul s-a oprit în timpul 
utilizării. 

Din motive de siguranţă, 
aparatul se va opri automat 
dacă nu este utilizat timp de 
aproximativ 1 minut de la 
pornire. Porniţi din nou aparatul. 

Aparatul poate fi utilizat doar 
de câteva ori după încărcare. 

Bateria a atins sfârşitul duratei 
de viaţă. 
(Consultaţi această pagină.) 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 
comutatorul de pornire (timp 
de aproximativ 3 secunde) la 
pornire. 

Aparatul nu funcţionează nici 
chiar după apăsarea 
comutatorului de pornire. 

Încărcaţi aparatul. 
(Consultaţi pagina 13.) 

Dacă problemele nu au putut fi rezolvate, luaţi legătura cu magazinul 
de unde aţi achiziţionat aparatul sau cu un centru de service 
autorizat de Panasonic pentru reparare. 

 

Durata de viaţă a bateriei 
Aproximativ 3 ani 
Dacă durata de operare este semnificativ mai scurtă după o încărcare 
completă, bateria a atins sfârşitul duratei de viaţă. 
(Durata de viaţă a bateriei se poate schimba în funcţie de utilizare 
şi condiţiile de depozitare). 
Bateria din acest aparat nu este destinată înlocuirii de către 
utilizatori. Aceasta trebuie înlocuită doar de către un centru de 
service autorizat. 
 

Scoaterea bateriilor reîncărcabile integrate 
Scoateţi bateriile reîncărcabile integrate înainte de depunerea 
aparatului la deşeuri. 
Vă rugăm să vă asiguraţi că bateriile sunt depuse la deşeuri în cadrul 
unei unităţi special desemnate în acest scop. Această figură trebuie 
urmată doar la depunerea la deşeuri a aparatului şi nu va fi utilizată 
la repararea lui. Dacă dezasamblaţi dumneavoastră aparatul, acesta 
se poate defecta. 
• Decuplaţi aparatul de la adaptorul de alimentare cu curent alternativ. 
• Dacă aparatul poate fi pornit şi emite lumină, utilizaţi-l până la 

consumarea completă a bateriei. 
• Aşteptaţi cel puţin 10 minute după oprire înainte de dezasamblarea 

aparatului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

• Efectuaţi paşii  -  şi ridicaţi bateria, apoi scoateţi-o. 
• Asiguraţi-vă că nu scurtcircuitaţi bornele pozitivă şi negativă ale 

bateriei scoase şi izolaţi-le aplicând pe acestea bandă. 
 

 
 
Pentru protecţia mediului înconjurător şi reciclarea materialelor
Acest aparat conţine baterii litiu-ion. 
Vă rugăm să vă asiguraţi că bateriile sunt depuse la deşeuri la un 
centru de colectare oficial, în cazul în care există unul în ţara 
dumneavoastră. 

 

Specificaţii 
 

Sursă de alimentare Consultaţi plăcuţa cu caracteristici tehnice 
de pe adaptorul de alimentare. 
(Conversie automată tensiune) 

Durată de încărcare Aprox. 3 de ore 

Zgomot acustic în aer Nivel de putere 5: 45 (dB (A) re 1 pW) 

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. 
 
Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi a acumulatoarelor vechi 
Doar pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările cu sisteme de reciclare 

 

Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau 
documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice 
şi electronice, precum şi acumulatoarele uzate nu trebuie să 
fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. 
Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea şi 
reciclarea produselor vechi şi a bateriilor uzate, vă rugăm să 
le depuneţi la punctele de colectare special amenajate, în 
conformitate cu legislaţia naţională. 

 
 
 
 
 

 

Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deşeuri, veţi 
ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi veţi preveni 
potenţiale efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra 
mediului înconjurător. Pentru mai multe informaţii despre 
colectare şi reciclare, vă rugăm să contactaţi autorităţile 
locale. Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deşeuri 
să fie pedepsită conform legilor naţionale. 
Notă pentru simbolul de acumulator (simbolul de jos): 
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol 
chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerinţele 
stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. 

 
 
 



 

 
 
 

Produs Panasonic 
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic. 
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare. 
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt 
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere 
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri 
din reţele fixe (terestre) 
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