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WIZZIT TITANIUM 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά για να 
εξασφαλίσετε την καλύτερη απόδοσή της. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν να χρησιµοποιήσετε το Wizzit Titanium.  

- Η χρήση του Wizzit Titanium πρέπει να γίνεται µόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες.   
- Κρατήστε τις οδηγίες χρήσεως για µελλοντική αναφορά.   
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε σηµείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. Μην χρησιµοποιείτε 

το Wizzit Titanium σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά.  
- Διακόψτε τη λειτουργία του Wizzit Titanium και βγάλτε τις µπαταρίες όταν δεν χρησιµοποιείται για 

να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.  
- Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα στεγνή. Δεν πρέπει να φυλάσσεται σε χώρους µε υγρασία ή κοντά 

σε δοχεία νερού ή ακόµα και όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει µέσα σε νερό.   
- Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το Wizzit Titanium στην ντουσιέρα ή στην µπανιέρα. Το Wizzit Titanium 

δεν είναι αδιάβροχο! Εάν πέσει σε νερό µην το αγγίζετε και µην το ξαναχρησιµοποιήσετε.  

- Το Wizzit Titanium πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε καθαρό, στεγνό δέρµα χωρίς καλλυντικά και 
κρέµες δέρµατος.  

- Κρατήστε µακριά από βλεφαρίδες, τα µαλλιά σας και τα ρούχα όταν χρησιµοποιείτε το Wizzit 
Titanium.  

- Μην χρησιµοποιείτε το Wizzit Titanium εάν έχετε ακµή, κρεατοελιές, διαβήτη, έκζεµα, αιµοφιλία, 
προβλήµατα στο ανοσοποιητικό, ροδίδες, κιρσούς ή τραυµατισµένο, ευαίσθητο ή ερεθισµένο δέρµα. 
Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή.  

- Εάν είχατε κάποια προγενέστερη ασθένεια, συµβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από την χρήση.   
- Εάν έχετε βηµατοδότη, συµβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν να χρησιµοποιήσετε το Wizzit Titanium.   
- Εάν δεν έχετε ξανακάνει αποτρίχωση ή έχετε καιρό να κάνετε, ίσως νιώσετε φαγούρα ή µπορεί το 

δέρµα σας να ερεθιστεί όταν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αυτό γίνεται λόγω της απότοµης 
αφαίρεσης της τρίχας από τη ρίζα και είναι προσωρινό.  

- Μερικές τρίχες µπορεί να αναπτυχθούν εσωτερικά επειδή το Wizzit Titanium τις αφαιρεί από τη ρίζα. 
Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται µασάζ στην περιοχή ή χρήση φυσικού σφουγγαριού.  

- Εάν το δέρµα σας παραµείνει ερεθισµένο για περισσότερες από τρεις ηµέρες συµβουλευτείτε το 

γιατρό σας.  
- Καθαρίστε το Wizzit Titanium καλά πριν και µετά από την χρήση για την αποφυγή ανάπτυξης 

βακτηριδίων που µπορούν να εισχωρήσουν στο δέρµα προκαλώντας ερεθισµό.   
- Όταν κάνετε αποτρίχωση στις µασχάλες και στην περιοχή του µπικίνι, χρησιµοποιήστε πρώτα κάποιο 

προϊόν απολέπισης για να εµποδίσετε την εσωτερική ανάπτυξη των τριχών. Εάν έχετε καιρό να κάνετε 
αποτρίχωση σε αυτές τις περιοχές,  
συνιστάται να κόψετε πρώτα τις τρίχες µε ψαλίδι ή ξυράφι πριν την πρώτη 

χρήση του Wizzit Titanium. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕ"Σ  
1. Ανοίξτε το κάλυµµα στο πίσω µέρος του Wizzit Titanium και τοποθετήστε 2 µπαταρίες 1.5V AAA και 

κλείστε. Οι µπαταρίες δεν συµπεριλαµβάνονται µε τη συσκευή.   
2. Θυµηθείτε να κρατάτε τεντωµένο το δέρµα σας στης περιοχές όπου χρησιµοποιείτε το Wizzit 

Titanium. 

3. Για να λειτουργήσετε, πατήστε απαλά και σπρώξτε το διακόπτη ON/OFF προς τα πάνω.   
4. Κρατήστε τη συσκευή πάνω στο δέρµα σε ορθή γωνία µε το λογότυπο του Wizzit Titanium 

στραµµένο προς εσάς.  
5. Μην πιέζετε το δέρµα στην περιοχή που κάνετε την αποτρίχωση.  
6. Σύρετε απαλά το Wizzit Titanium πάνω στο δέρµα σας µε κυκλικές κινήσεις ή σε ευθεία.   
7. Για να κάνετε αποτρίχωση πίσω από το γόνατο, απλώστε το πόδι σας και τεντώστε το δέρµα πριν 

ξεκινήσετε. 
8. Καθαρίζετε το Wizzit Titanium µετά από κάθε χρήση.  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣ"ΠΟ  
1. Το Wizzit Titanium µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποτρίχωση του άνω χείλους, των µάγουλων, 

του πιγουνιού και ανάµεσα από τα φρύδια. 

2. Μην χρησιµοποιείτε το Wizzit Titanium στα φρύδια σας ή για τρίχες στη µύτη.   
3. Η τρίχα πρέπει να έχει µήκος τουλάχιστον 5mm για να κάνετε αποτρίχωση στα πόδια, στις µασχάλες 

και στην περιοχή του µπικίνι.  
4. Κάνετε µε ιδιαίτερη προσοχή αποτρίχωση στο άνω χείλος κρατώντας τεντωµένο το δέρµα µε τα 

δάχτυλά σας. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία του Wizzit Titanium και έχετε αφαιρέσει τις µπαταρίες 

όταν το καθαρίζετε. 
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2. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυµµα στο πάνω µέρος.  
3. Για να αφαιρέσετε τις τρίχες από τη συσκευή, χρησιµοποιήστε βουρτσάκι καθαρισµού.   
Σηµείωση: Εάν υπάρχουν λιπαρότητες µπορούν να καθαριστούν χρησιµοποιώντας βαµβάκι µε λίγες 
σταγόνες µόνο οινοπνεύµατος, χωρίς να το καταβρέχετε. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) µήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία 

αγοράς.
 Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη 

λιανικής ή τιµολόγιο)
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες.
 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του 

προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
 H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.

 


