
 

 

EPILAATOR AC930 KASUTUSJUHEND 
 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 

kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt. Õpetage lastele, et seadmega 

mängida ei tohi.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada.  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega vastavuses.  

• Seadme laadimise lõppedes eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Vooluvõrgust eemaldades ei tohi seadet tirida juhetpidi, vaid võtta kinni pistikust.  

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi. Vigastatud juhtme / 

adapteriga seadet kasutada ei tohi. Vigastatud voolujuhe tuleb lasta välja vahetada 

kvalifitseeritud remondiettevõtte spetsialisti poolt.  

• Ärge jätke seadet laadima rohkem kui 3 päevaks.  

• Ärge hoidke seadet küttekehade ligiduses ega otseses päikesekiirguses.  

• Ärge laske seadmel ega selle juhtmel märjaks saada.  

• Laske seadme akul täielikult tühjeneda iga poole aasta tagant. Siis lülitage seade välja ja 

laadige täielikult täis.  

• Kasutage koos seadmega vaid seadme enda vooluadaptrit. Ärge kasutage seadmega muud 

tüüpi vooluadaptreid.  

• Enne seadme sisselülitamist veenduge, et epileerimispea on õigesti paigaldatud.  

• Olge ettevaatlik seadet kasutades. Hoidke seadet alati kinni korpusest, mitte 

epileerimispeast.  

• Epileerimispead ei tohi eemaldada siis, kui seade parajasti töötab.  

• Ärge vajutage epilaatoriga liiga tugevasti vastu nahka. See võib tekitada nahaärritust ja 

kahjustada epileerimispead.  

• Epilaatorit ei tohi kasutada ärritatud nahal ega veenilaiendite, löövete, vistrike, sünnimärkide 

(karvadega) piirkonnas; samuti mitte haavadel, ilma eelnevalt konsulteerimata arstiga. 

• Vähenenud immuunsusega isikutel, nt rasedatel; samuti diabeedi, hemofiilia või 

immuunpuudulikkuse all kannatavatel isikutel tuleks enne seadme kasutamist konsulteerida 

arstiga.  

• Epilaatori kasutamine võib tekitada naha punetamist või ärritust. See on tavaline reaktsioon, 

mis kaob kiiresti. Kuid arsti poole tuleks pöörduda juhul, kui ärritus ei ole kolme päeva 

jooksul möödunud.  

• Hoidke töötav seade kaugemal juustest, kulmudest, ripsmetest, rõivaosadest, ehetest, 

kettidest, harjadest jne.  

• Pärast kasutamist tuleks seade kaasasoleva harjakesega puhastada seadmesse kogunenud 

karvadest.  

• Ärge puudutage vettekukkunud seadet ega adaptrit. Eemaldage seade vooluvõrgust. Ärge 

kasutage adaptrit, mis on märjaks saanud.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes, mitte ärieesmärgil. 



 

 

KESKKONNAKAITSE 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse. Kui seadme 

kasutamisaeg on lõppenud, ärge visake seadet olmejäätmete hulka, vaid toimetage 

jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale.  

Keskkonna ja inimtervise säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt kogumispunkti, kus 

organiseeritakse vana seadme käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe saamiseks jäätmekäitlusettevõtete 

kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse ametnike poole. 

 

SEADME OSAD  

 

1. Raseerimispea 

2. Epileerimispea kate 

3. Raseerimispea kate 

4. Liuglüliti (O=välja lülitatud, 1=tavakiirus, 

2=suur kiirus) 

5. Laadimise märgutuli 

6. Juhtme pistikupesa 

7. Epileerimiskettad 

8. Epileerimispea 

9. Vabastusnupp 

10. Pistik 

11. Vooluadapter 

12. Puhastusharjake

 

ESIMENE KASUTUSELEVÕTT JA LAADIMINE 

1. Veenduge, et seadme liuglüliti on asendis 0. 

2. Ühendage adaptri pistik seadme põhja alusesse pistikupessa. 

3. Ühendage adapter toitepistiku pessa. Laadimismärgutuli peaks süttima. 

4. Laske seadmel esimest korda vähemalt 8 h laadida. 

5. Eemaldage adapter toitepistiku pesast. 

6. Eemaldage adaptrijuhtme pistik seadme küljest. Seade on nüüd kasutusvalmis. 

 

ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 

Nahk peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Ärge kandke nahale mingit kreemi enne epileerimisega 

alustamist. Epileerida on meeldivam, kui teete seda peale vanni või dušši. Kuid nahk peab olema 

rätikuga kuivatatud. Kui kasutate epilaatorit esmakordselt, soovitatakse proovida seda piirkonnas, 

kus karvakasv on õhem – et harjuda epilaatori toimega. Kuna epilaator kitkub karvakesed juurtega 

välja, võib epileerimine esimestel kasutamistel olla veidi valus. Nahk harjub varsti ära ning edasised 

korrad ei tundu nii ebamugavad. Uuesti kasvavad karvakesed on tavaliselt pehmemad ja heledamad. 

 

 

 



 

 

Nõuanne: pärast epileerimist kandke nahale leevendavat kreemi või ihupiima, et nahaärritust 

vähendada. Nahk on pehmem ja tundub värske. Ärge kasutage mingeid kreeme, milles sisaldub 

alkoholi. Pikkade karvade kärpimiseks kasutage raseerimispead. 

 

EPILEERIMINE  

Ühendage seade toitega ja toiteadaptri pistik seinakontakti. Lülitage seade sisse soovitud kiirusel. 

Kiirus 1 sobib nende piirkondade epileerimiseks, kus kasvab vähe karvu ja kus luud on nahapinna 

ligidal, nt. põlved ja küünarnukid. Kiirus 2 sobib suurematele piirkondadele, kus karvakasv on 

tugevam. Hoidke nahk teise käega pingul, et piirkonda oleks kergem epileerida. Paigutage epilaator 

püstjalt vastu nahka, nii et lüliti osutaks selles suunas, kuhu soovite seadet liigutada. Liigutage seadet 

aeglaselt üle naha, vastupidiselt karvakasvu suunale. Ärge vajutage epilaatorit vastu nahka liialt 

tugevasti. Lülitage seade välja, libistades lüliti asendisse 0. 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

Sileda epileerimistulemuse saamiseks hoidke epileerimispea korras, puhastades seda pärast 

kasutamist. Seadet ei tohi kasta vette /vedelikesse. Ärge kasutage kangeid puhastusaineid, 

küürimisvahendeid, kütuseid, atsetooni ega muud sellist seadme puhastamisel. Ärge kunagi 

eemaldage epileerimispea küljest epileerimiskettaid. Raseerimispeale liigse mehaanilise surve 

avaldamine võib seda kahjustada. Pärast kasutamist 

lülitage seade välja. Eemaldage seade vooluvõrgust. 

Eemaldage epileerimispea, vajutades seadme külgedel 

asuvaid kaht vabastusnuppu korraga ja tõstes 

epileerimispea seadme küljest eemale (joonis kõrval). 

Puhastage epileerimiskettad ja muud osad kaasasoleva 

harjakesega. Paigaldage epileerimispea tagasi, 

vajutades seda õiget pidi seadme külge, kuni see 

klõpsatusega kinnitub. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Mudel: AC930 

sisendvool: 230V ~ 50Hz 

Väljundvool: 4,5V, 150mA 

 

GARANTII 

Tootja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või materjalidefektide 

garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused. Garantiiperioodil on töö- ja materjalikulud 

seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiperioodil teostatud remont garantiiperioodi ei 



 

 

pikenda. Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa omanikuks, kui see osa 

garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme väljavahetamisel). Kõik 

garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. Garantiinõuded tuleb esitada 

edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele 

ostjale ja seda ei saa edasi anda. Garantii ei laiene tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

a. Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

b. Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 

ohutusmäärustega. 

c. Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud andmetega. 

d. Volitamata modifikatsioonid. 

e. Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

f. Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 

Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 

a. Transpordi käigus. 

b. Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 

Garantii ei laiene ka voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. Käesoleva garantii 

raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide parandamiseks või 

väljavahetamiseks. Maaletooja ei ole vastutav mistahes kadude või kahjude eest, mis kaudselt või 

otseselt on tulenenud maaletooja poolt imporditud seadmest. Garantiinõudega võib pöörduda 

seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub ka võimalust saata seade otse 

enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva kokkuleppeta. Pakki ei pruugita vastu 

võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke ühendust tootja hooldusettevõttega ja saate 

sealt täpsemad juhised. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil. 

  



 

 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 


