
Instrukcja obsługi 
                    

Nowa! Innowacyjna technologia, pozwalająca usuwać włosy wraz z cebulkami, 
sprawiając, że skóra jest jedwabiście miękka.

Ważne:
o Przed użyciem Tweeze zapoznaj się dokładnie z instrukcją
o Używaj wyłącznie do celów opisanych w instrukcji
o Instrukcję należy zachować do późniejszego  użycia
o Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci
o Nie należy używać Tweeze  przez lub w pobliżu dzieci oraz osób 

niepełnosprawnych 

Ostrzeżenie: Aby zredukować ryzyko oparzeń lub porażenia prądem nie należy 
zostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru.

o Należy używać wyłącznie  w obrębie gospodarstwa domowego.
o Przechowuj Tweeze w suchym pomieszczeniu.
o Nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego może ono wpaść do 

wanny lub zlewu z wodą

Ostrzeżenie:
o Nie należy korzystać z Tweeze w czasie kąpieli lub podczas brania 

prysznica. Tweeze nie jest odporny na działanie wody i dlatego też nie 
należy używać go w pobliżu wanny z wodą lub pod prysznicem.

o Nie podnoś urządzenia, jeśli wpadło ono do wody.
o Kiedy nie korzystasz z urządzenia oraz przed czyszczeniem zawsze 

pamiętaj, aby wyłączyć Tweeze
o Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uległo ono uszkodzeniu lub wpadło do 

wody.
o Nie używaj Tweeze w miejscu, w którym korzysta się z produktów z 

aerozolem.
o Stosuj na czystą, suchą i nie pokrytą balsamem skórę.
o Poza spirytusem do odkażania nie stosuj wody oraz żadnych innych 

płynów do czyszczenia urządzenia.
o Nie używaj Tweeze do usuwania brwi.
o Tweeze może być używany do usuwania pojedynczych włosów z górnej 

wargi,  podbródka i  okolic  policzków. Jeśli  chcesz usunąć włosy z okolic 
bikini, pach i nóg, należy je wcześniej skrócić do długości 5mm.

Depilator Tweeze



o Aby  zapobiec  wypadkom  podczas  z  korzystania  z  Tweeze,  trzymaj 
urządzenie z dala  zarówno od włosów głowy, brwi, rzęs, jaki i od ubrań, 
szczotek, kabli, sznurówek etc.

o Nie używaj Tweeze, gdy: masz trądzik wokół pieprzyków, masz obwisłą 
skórę,  chorujesz  na  cukrzycę,  masz  egzemę,  chorujesz  na  hemofilię, 
cierpisz na osłabienie odporności organizmu, masz trądzik różowaty, masz 
żylaki, masz rany na ciele, lub też, gdy twoja skóra jest zaczerwieniona i 
podrażniona. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

o Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojego stanu zdrowia   przed 
użyciem skonsultuj się z lekarzem.

o Osoby  posiadające  rozrusznik  serca  przed  użyciem  Tweeze  powinny 
skonsultować się z lekarzem 

o Jeśli nigdy wcześniej nie depilowałeś się ( lub od ostatniego razu minęło 
sporo  czasu)  podczas  używania  Tweeze  możesz  odczuwać  pieczenie. 
Uczucie to wynika z faktu usuwanie włosa wraz z cebulką . Po kilku sesjach 
to nieprzyjemne uczucie powinno zniknąć.

o Usuwanie włosa wraz z cebulką może powodować wrastanie włosów oraz 
zaczerwienie skóry. Jeśli wiesz, że masz problemy z wrastającymi włosami, 
usuwanie  włosów  z  cebulkami  może  nie  być  odpowiednie  dla  ciebie. 
Regularne  masaże skóry przy użyciu rękawic do masażu lub naturalnej 
gąbki mogą pomóc  zapobiec wrastaniu włosów.

o Używanie depilatora może powodować zaczerwienienie oraz podrażnienie 
skóry.  Jest  to  normalna  reakcja,  która  szybko  zniknie.  Jeśli  jakieś 
podrażnienie będzie się utrzymywać dłużej niż 3 dni,  należy zaprzestać 
używania i skonsultować się z lekarzem.

o Czasami stan zapalny skóry może powstać w wyniku przeniknięcia bakterii 
w głąb skóry. 

o Czyszczenie końcówki depilatora po każdym użyciu pomoże zredukować 
ryzyko infekcji.

o Tweeze służy jedynie do usuwania pojedynczych włosów z górnej wargi 
oraz podbródka. 

o Naciągnij skórę i wykonuj posuwiste ruchy w jednym kierunku. Tweeze nie 
jest elektryczną golarką i nie powinien być używany do depilowania całej 
twarzy. Depilacja bez naciągnięcia  skóry może powodować szczypanie lub 
wciąganie skóry przez urządzenie, co pociąga za sobą ryzyko podrażnienia 
i uszkodzenia skóry. 

o Przed usuwaniem włosów z okolicy bikini i pach ważne jest, aby w czasie 
ciepłej  kapeli  lub  prysznica  i  przy  użyciu  naturalnej  gąbki  lub  peelingu 
usunąć  martwy  naskórek,  co  pomoże  zredukować  ilość  wrastających 
włosów. Jeśli  od ostatniej  depilacji  bikini  lub pach upłynął  dłuższy czas 
włosy należy przyciąć przy użyciu nożyczek lub trymera. Przed usuwaniem 
włosa upewnij się, że skóra jest właściwe naciągnięta.

Dziękujemy  za  zakup  Tweeze,  automatycznej  pincety  do  łatwego  usuwania 
włosów.  Twerze   został  zaprojektowany,  aby  usuwać  nawet  najmniejsze  i 
najdelikatniejsze  włosy  z  punktową  precyzją.  Pozostawia  skórę  miękką  i  bez 
zarostu. Bezpieczne usuwa włosy, nie pozostawiając śladów i zadrapań. Tweeze 
jest tak mały, że możesz go mieć cały czas przy sobie, ciesząc się gładką skórą 
gdziekolwiek jesteś.



Montaż baterii:

Przed pierwszym użyciem zdejmij osłonę baterii ( rys.1) i umieść dwie alkaliczne 
baterie AAA ( 1.5 LR03) w miejscu na baterie. Kiedy baterie będą we właściwym 
miejscu, umieść osłonę w poprzednim miejscu.( rys.2).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem, zaznajom się  z  uczuciem usuwania włosa 
wraz z cebulką. Zalecamy, aby wypróbować urządzenie na wierzchniej stronie 
dłoni. Delikatne uczucie pieczenia zniknie po paru chwilach.

                                                      

Instrukcja użycia:

o Podczas  usuwania  włosa  wraz  z  cebulką  ważne  jest,  aby  skóra  była 
napięta, aby uniknąć uczucia szczypania i zminimalizować dyskomfort.

o Włącz urządzenie przy użyciu przycisku ‘on’( rys.3)
o Trzymaj  Tweeze  pod  kątem  90  stopni  do  powierzchni  skóry,  z  której 

chcesz usunąć włos. Logo Tweeze powinno być zwrócone w przeciwnym 
kierunku.

o Nie należy stosować nacisku.
o Przesuwaj Tweeze delikatnym ,posuwistym ruchem po skórze, zataczając 

jednocześnie szybkie koła. Nie należy stosować nacisku.
o W celu depilacji miejsca pod kolanem wyprostuj nogę, tak, aby skóra była 

napięta. Tweeze skieruj pod kątem 90 stopni.



o Zaleca  się  czyszczenie  Tweeze  po  każdym  użyciu.  (patrz:  Czyszczenie 
Twerze)

o Tweeze może być używany do usuwania pojedynczych włosów z górnej 
wargi( rys.5), policzków i okolic podbródka. Nie należy używać Tweeze do 
usuwania brwi. Możesz go używać do usuwania włosów znajdujących się 
pomiędzy brwiami. Jeśli chcesz usunąć włosy z okolic bikini (rys.6), pach 
(rys.7) i nóg skróć włosy do długości 5mm (rys.8).

-   

Wskazówki dotyczące usuwania włosów z twarzy:

Zachowaj  szczególną  ostrożność  podczas  usuwania  włosów  z  górnej  wargi. 
Naciągnij skórę ciągnąc ją palcami.
Tweeze został zaprojektowany do usuwania włosów z  obszarów górnej wargi, 
podbródka i okolic policzków.

Nie używaj Tweeze do usuwania brwi. 

Czyszczenie Tweeze:
o Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone ( rys.9)
o Usuń przezroczystą nasadkę, delikatnie odciągając ją od głównej jednostki 

(rys.10)
o Do usuwania nagromadzonych włosów użyj załączonej szczotki (rys.11)



Uwaga:

Aby usunąć tłuszcz lub osad z tarcz Tweeze, użyj wacika nawilżonego spirytusem 
do odkażania. Upewnij się, że wacik nie jest  przemoczony.  

Symbol przekreślonego kołowego kontenera oznacza selektywne zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje on na zakaz

umieszczania zużytego sprzętu oraz zużytych jego części składowych wraz z
innymi odpadami w pojemnikach na odpady komunalne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym użytkownikowi nie wolno umieszczać zużytego

sprzętu oraz zużytych jego części składowych wraz z innymi odpadami w
pojemnikach na odpady komunalne. Nieprawidłowe pozbycie się odpadu w 

postaci zużytego sprzętu oraz zużytych jego części składowych może
spowodować zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego oraz zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 


	  Instrukcja obsługi 
	Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu


