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EPILATOR EP 101 
Art nr: 125006 

 
Epilatorn används för borttagning av oönskad hårväxt och för koagulering av vävnad med 
hjälp av en växelström av hög frekvens. 
Garanterar en antiseptisk, effektiv och nästan smärtfri behandling samt att den motverkar 
blödning genom koagulering av vävnad. 
 
 
Teknisk specifikation: 
- Strömförsörjning 220V, 50 Hz 

- Effekt  40 W 

- Frekvens  2,7 MHz 

- Storlek  220x150x65 mm 
- Vikt   ~1,5 kg 

 
 
 

 
 
 
Tillbehör: 
- Pedal 
- Nålhållare 

 
Att förbereda Epilatorn: 
- Sätt i strömkabeln i ett jordat uttag. 
- Sätt i kontakten för pedalen bak på Epilatorn. 
- Sätt i kabeln för nålhållaren fram på Epilatorn. 
- Vrid nålhållaren moturs för att sätta kunna sätta i nålen. 
- Sätt i nålen och vrid nålhållaren medurs för att fastsätta nålen. 
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Frontpanel 
 

 
 

1) På/Av knapp   4)  Vred för att reglera tiden för strömflödet. 
2) Behandlings indikator 5)  Vred för att reglera strömmens intensitet. 
3) Kontakt för nålhållaren 
 
Förberedelse inför behandling: 
1) Innan behandlingen, rengör huden grundligt och desinficera behandlingsområdet. 
2) Sätt på apparaten med På/Av knappen 
3) Reglera intensiteten i förhållande till vilken behandling du ska genomföra samt 
kundens individuella förmåga. Reglera även tiden för strömflödet. 
4) Sätt i nålen i hårfollikeln och sätt på strömmen genom att trycka på pedalen en kort 
gång. Håll ej nere pedalen. Apparaten är redan är inställd på hur lång tid strömmen ska 
flöda. Nedtryckningen av pedalen sätter endast igång nedräkningen av tiden som är 
förinställd. Lampan kommer att tändas och indikerar på att strömmen flödar. Strömmen 
flödar så många sekunder som du har förinställt sedan tidigare på vredet (se frontpanelen 
nr 4). 
5) Efter att epileringen är genomförd, ta ut nålen och håret kan lätt tas ut. 
 
Om du vill avbryta behandlingen mitt i nedräkningen av tiden, kan du kort trycka 
ned pedalen igen. 
 
Varning! 
För att undvika skador på huden: 
- justera intensiteten och behandlingstiden i enighet med kunden. 
- var noga med att sätta i nålen precis i hårkanalen för att undvika ytliga brännskador 
på huden. 
- sätt på strömmen endast då nålen har träffat hårsäcken. 
- tala om för kunden att undvika att exponera det behandlade området för solen i 
minst 24 timmar efter behandlingen. 
 
 
 
 
 
Att tänka på vid användandet av Epilatorn: 
- Koppla alltid apparaten i ett jordat uttag. 
- Om apparaten faller och får ett hårt slag skall den skickas in till en auktoriserad 
verkstad för kontroll. 
- Försök till att själv laga, eller öppna upp höljet på apparaten, eller att byta det 
interna systemet är förbjudet. 
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- Att öppna upp höljet på apparaten eller att själv försöka att laga en defekt apparat, 
leder till att garantin slutar gälla och producenten inte kan garantera att apparaten fungerar 
korrekt. 
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