
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTROLÍZISES SZŐRTELENÍTŐ 

 

 

 

 

 

1. Konzol 6. Kezelőfej kimeneti 

2. BE/KI kapcsoló        csatlakozó 

3. Kezelés jelzőfény 7. Adapter csatlakozó 

   (borostyán)  (opcionális extra) 

4. Vezérlőtárcsa 8. Csipesz aljzat 

5. Kezelés vége 9. Csipeszek 

   jelzőfény (zöld) 10. Hővezető gél 

  11. 9V PP3 elem 

 

TIPPEK 

 Az elektrolízis szőrvesztő nem fog működni, 

ha nem érzékeli a hővezető gélt. 

 A BE / KI gomb villogása azt jelzi, hogy az 

elem töltöttségi szintje alacsony, és ki kell 

cserélni. 

 Mindig megfelelő típusú elemet használjon 

(9V PP3). 

Csak jó minőségű, szivárgásmentes alkáli 

elem használata javasolt.  

 Ha a készüléket huzamosabb ideig nem 

használja, vegye ki az elemet, vagy húzza ki 

a készüléket a konnektorból. 

 A készüléket egy hálózati adapterről is 

üzemeltetheti, amely az adapter aljzatba 

csatlakoztatható. (OPCIONÁLIS: 

Megrendeléséhez hívja az ügyfélszolgálatot!). 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 Ne merítse a konzolt vagy a csipeszeket 

vízbe! 

 A csipeszek élettartamának növelése 

érdekében tartsa őket a konzolon és ne 

használja őket más célra! 

 Használat után a csipeszeket és a konzolt 

nedves ruhával tisztítsa meg! 
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Az elektrolízises szőrtelenítő, mikró áram 

technológiával pusztítja el a szőrszál gyökerét és a 

papillát, megakadályozva ezzel a további növekedést.  

A mikró áram megváltozatja a szőrtüsző pH értékét, 

lúgosra, amely megtámadja a szőrszál gyökerét és a 

papilla sejtjeit, amik felelősek a szőrszál 

növekedéséért. Ez a művelet a kezelés befejezésig 

folytatódik, míg a szőrszál le nem hal.  

Ezt nem mindig sikerül elérni egyetlen kezeléssel. 

Amennyiben a szőrszál ismét kinő, az sokkal 

gyengébb és vékonyabb lesz, mint a korábbi. Ismételt 

kezelésekkel végleges eredményt érhet el.  

A kezelések között alkalmazhatja a korábbi 

szőrtelenítési eljárásait. A gyökérsejtek roncsolódása 

a kezelés után is folytatódik.  

Egy különösen erős szőrszál többszöri kezelést vagy 

hosszabb kezelési időt igényelhet.  

Mint minden szőrtelenítési eljárás után, javasoljuk, 

hogy a kezelt területet hideg vízzel öblítse le és utána 

használjon fertőtlenítő krémet.    

 

 

 

 

 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

A borostyán 
jelzőfény nem 
világít 
folyamatosan 
és a konzol 
sípol. 

Nem megfelelő 
kontaktus a 
szőrszállal vagy az 
ujja nem érinti a 
csipesz gombot. 

Ellenőrizze, hogy a 
csipesz 
csatlakoztatva van 
és gélt is használ. 
Fogja a szőrszálat a 
bőrnél.  

A sárga lámpa 
kialudt és a 
konzol sípol.  

Nincs kontakt a 
szőrszállal vagy a 
csipesz gombbal. 

Ha a kontakt 3 
másodpercen belül 
nem áll helyre, az 
időzítő úgy érzékeli, 
mintha áttért volna 
egy másik szőrszál 
kezelésére és 
újraindítja a 
kezelést. Fogja a 
szőrszálat a bőrnél. 

A konzol sípol, 
a tápfeszültség 
jelzőfény villog. 

A konzol 
bekapcsolva maradt 
és már nem 
használja a 
készüléket. 

Kapcsolja ki a 
konzolt. 

A konzol 
folyamatosan 
sípol. 

Lemerült az elem. Cseréljen elemet. 

A szőrszálat 
nehéz 
eltávolítani. 

Egy kezeléssel nem 
távolítható el a 
szőrszál. 

Többszörös kezelés 
vagy hosszabb 
kezelési idő 
szükséges. 

Újranő a 
szőrszál. 

Nem minden 
szőrtüsző ölhető ki 
egy kezeléssel. 

Többszörös kezelés 
vagy hosszabb 
kezelési idő 
szükséges. 

A kezelés után 
bőrpír 
jelentkezik. 

  Ez normális 
jelenség, használjon 
fertőtlenítő krémet. 
A bőrpír egy-két óra 
múlva elhalványul. 

A kezelés 
jelzőfény 
folyamatosan 
világít. 

A kontaktus még 
fennáll, akkor is ha 
a csipeszt már nem 
használja.  

Tisztítsa meg a 
csipeszt, távolítsa el 
a gél maradékokat. 

 

 

 



FIGYELMEZTETÉSEK 

 

 Olvassa el a használati útmutatót, 

és őrizze meg későbbi 

tanulmányozás céljára! 

 A készüléket csökkent fizikális, 

érzékelési vagy mentális 

képességekkel rendelkező vagy 

tapasztalattal és megfelelő 

ismeretekkel nem rendelkező 

személyek csak abban az esetben 

használhatják, amennyiben az 

felügyelet alatt történik vagy 

tájékoztatást kapnak a készülék 

biztonságos használatáról és 

megértik az előfordulható 

veszélyeket! 

 Ne végezzen kezelést a következő 

területeken: pattanásokon, 

szemölcsökön, fekete foltokon vagy 

anyajegyeken, sötét foltokon, 

bőrbetegségek esetén, égési 

sérüléseken, ekcémánál, illetve a 

szemöldöknél! 

 14 év alatti gyermek ne használja a 

készüléket! 14-17 év közötti gyermek 

csak szülői felügyelettel használhatja 

a készüléket! 

 Ne használja a készüléket, ha 

előtte alkoholt fogyasztott, ha rossz 

közérzetű, vagy fáradt! 

 Kérjük, használat előtt távolítsa el 

ékszereit a kezelni kívánt felületről 

és azok környékéről! 

 A készülékben és a kezelőfejen 

nincsenek a felhasználó által 

javítható alkatrészek. Ezért kérjük, 

hogy meghibásodás esetén NE 

szerelje szét és próbálja megjavítani 

a készüléket! Ha bármilyen probléma 

lépne fel, kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot a cégünkkel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ELEM BEHELYEZÉSE 

 

1. lépés 

Távolítsa el az elemtartó fedelét. 

 

 

2. lépés 

Helyezze be a PP3 alkáli elemet ügyelve 

a polaritásra és illessze vissza az 

elemtartó fedelét.  

 

SZŐRTELENÍTÉS 

1. lépés 

Szappanos vízzel tisztítsa meg a kezelni 

kívánt területet. Ezzel eltávolítja a bőrön 

lévő lerakódásokat.  

 

2. lépés 

Győződjön meg róla, hogy a 

vezérlőtárcsa a minimumon van és a 

készülék be van kapcsolva. A Be/Ki 

jelzőfény világít.  

 

3. lépés 

Állítsa a vezérlőtárcsát a kezelni kívánt 

szőrszál típusának megfelelő állásba. A 

kezelési idő, beállítástól függően 5-30 

másodperc lehet (lásd kezelési táblázat). 

KEZELÉSI TÁBLÁZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. lépés 

Vigyen fel egy kevés hővezető gélt a 

kezelni kívánt szőrszálakra vagy 

tegyen egy csepp gélt a bőrre, 

melybe belemártja a csipeszt a 

szőrszál kezelése előtt. 

 

 

 

 

 

 

5. lépés 

Fogja meg a szőrszálat, a bőrnél, nyomja 

meg gyengéden a csipeszt, NE nyomja be 

teljesen a gombot (lásd 7. lépés). A gombot a 

csupasz  

ujjával érintse, ne használjon kesztyűt! 

6. lépés 

A borostyán kezelés jelzőfény bekapcsol, 

jelezve, hogy a kezelés folyamatban van. Ha 

a jelzőfény nem kapcsol be, ellenőrizze, hogy 

a csipesz csatlakoztatva van és megvan a 

kapcsolat a szőrszállal azon a ponton, ahol 

kilép a bőrből.  

7. lépés 

A kezelés befejezésekor egy rövid 

hangjelzést fog hallani, és a zöld „kezelés 

vége” jelzőfény világít. Növelje a nyomást a 

csipeszen és távolítsa el a szőrszálat a  

szőrtüszőből. (A készülék automatikusan visszaáll 

start állásba.) 

8. lépés 

Ha a kezelés során a szőrszál és a csipesz 

közt megszakad a kapcsolat,a borostyán 

jelzőfény kialszik és 3 rövid hangjelzést hall. 

 

 Ha a kapcsolatot 3 másodpercen belül nem állítja 

helyre, a készüléke ezt úgy értelmezi, hogy áttért 

egy másik szőrszálra és újraindítja a kezelési 

programot.  

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi 

út 31.        E-mail: info@mopa.co.hu,  

Telefon: +36 30 6 560 292 

Munkanapokon: 9.00-16-óráig 

A készülék normál használata esetén 2 év 

cseregaranciát biztosítunk. Kérjük, őrizze meg a 

számlát, mert a garancia csak a számla 

bemutatásával érvényesíthető! 

HULLADÉKKEZELÉS 

Az elektromos és elektronikus készülékek 

hulladékainak kezeléséről szóló (2002/96/EC) 

(Waste of Electrical and 

 Electronic Equipment - WEEE Directive) direktíva célja, 

hogy a hulladékká vált elektronikai termékek 

újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló 

újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák 

alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások 

minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes 

összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos 

növekedésének elkerülése érdekében. A termék besorolás 

szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, 

ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a 

helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a 

terméket háztartási hulladékként kezelni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szőrtípus Beállítás Kezelési idő 

Vékony szőrszál    
pl. ajkak körül 

2-5 5-15 másodperc 

Közepes szőrszál 
pl. szemöldök 

6-9 15-25 másodperc 

Erős szőrszál         
pl. bikini vonal 

10-13 25-30 másodperc 
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