Gebruiksaanwijzing Wizzit Titanium
Bedankt voor de aankoop van de wizzit epilator. Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het
product gebruikt voor een optimaal rendement.
Waarschuwingen:
- Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens de Wizzit te gebruiken.
-Gebruik de wizzit alleen voor het doel dat in de gebruiksaanwijzing beschreven is.
-Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze te kunnen raadplegen bij twijfels in de toekomst
-Houd de wizzit buiten bereik van kinderen. Gebruik de wizzit niet in de nabijheid van kinderen
-Om ieder risico uit te sluiten dien u de wizzit uit te schakelen en de batterijen te verwijderen als u
het apparaat niet gebruikt.
-Bewaar de wizzit op een droge plek. Bewaar het apparaat niet op vochtige plaatsen of in de buurt
van een bak of emmer met water waar hij in zou kunnen vallen.
-Gebruik de wizzit niet onder de douche of in het bad. De wizzit niet waterbestending. Als het
apparaat in water mocht vallen, raak het dan niet aan en gebruik het niet meer.
-Gebruik de wizzit altijd op een schone en droge huid zonder cosmetische producten, met inbegrip
van crèmes.
-Houd de wizzit tijden het gebruik uit de buurt van wimpers, haar en kleren.
-Gebruik de wizzit niet in geval van acne, moedervlekken, diabetes, eczeem, bloederziekte, rosacea
immunodeficiëntie, spataders, wonden of als u last heeft van een geïrriteerde of ontstoken huid.
Raadpleeg eerst uw arts.
-Bij eedere ziekten, raadpleeg uw arts alvorens het apparaat te gebruiken.
-Als u zich nooit eerder of langer is dat u zich geëpileerd heeft, kan het zijn dat u de eerste keren een
brandend gevoel of irritatie ervaart. Dit verdwijnt echter naarmate u het apparaat vaker gebruikt. Dit
komt doordat de Wizzit de haartjes samen met de haarwortel verwijdert.
-Het kan zijn dat sommige haartjes terugroeien als gevolg van het feit dat de wizzit de haartjes samen
met de haarwortel verwijderd. In dat geval wordt aangeraden de plaats te masseren met een
natuurlijke spons.
-Raadpleeg uw arts ingeval van rode vlekken of huidirritaties die langer dan drie dagen aanhouden.
-Maak de wizzit voor en na gebruik schoon om te voorkomen dat bacteriën de huid kunnen
binnendringen en een ontsteking veroorzaken.

-Voor het epileren van de bikinilijn en de oksels wordt geadviseerd een peeling crème te gebruiken
om cystes als gevolg van terug groeiende haartjes te voorkomen, Als het langere tijd geleden is dat u
deze plaatsen geëpileerd heeft, raden wij u aan de eerste keer een trimmer of mesje te gebruiken.
Gebruiksaanwijzing
-Maak het batterijvakje aan de achterkant van de wizzit open en plaats hier twee batterijen AAA van
1,5V in en sluit het vakje. De batterijen zijn niet bijgeleverd.
-Wanneer u de wizzit epilator gebruikt, denk eraan de huid op de te behandelen plaats strak te
trekken om een eventueel onaangenaam gevoel te vermijden.
-Zet de wizzit aan door de inschakelknop licht in te drukken en tegelijkertijd omhoog te schuiven.
-Houd het apparaat in verticale stand(in een hoek van 90 graden t.o.v. de te behandelen plaats) met
het wizzit logo naar u toe.
-U hoeft geen druk uit te oefenen op de plaats waar u epileert.
-Beweeg de wizzit met draaiende bewegingen of in een rechte lijn over de huid
-Als u de achterkant van uw knieën wilt epileren, strek dan uw been en span de huid voordat u begint
met epileren.
-Maak de wizzit na gebruik schoon (zie reinigingsaanwijzingen).
Schoonmaken
-Let erop dat de wizzit uit staat voordat u hem gaat schoonmaken en verwijder de batterijen.
-Verwijder de doorzichtige bescherming aan de bovenkant
-Gebruik een reinigingsborsteltje om de haarresten te verwijderen
BELANGRIJK: Gebruik een watje met een paar druppels alcohol om eventuele vetresten te
verwijderen. Let erop dat het watje niet al te vochtig is.
Garantie: Voor dit product geldt een garantie op fabricagegebreken gedurende een periode die in de
geldige wetgeving van elk land afzonderlijk bepaald is.
BELANGRIJKE GEBRUIKSAANWIJZINGEN
GEBRUIK DEZE OM INSTRUCTIES NA TE LEZEN
De WEEE-richtlijn bepaald dat de afvoer van alle oude of defecte elektronische en elektronische
apparaten veilig moet zijn voor het milieu.
Dit symbool geeft aan dat dit product niet met gewone huisvuil mag worden afgevoerd. Neem
contact op het de bevoegde instelling in uw plaats om te weten waar het dichtbij zijnde
inzamelcentrum bevindt.

