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iNtroDuzioNE
Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà 
la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione 
del cliente. Le presenti istruzioni per l’uso sono conformi alla norma europea EN 82079.

attENzioNE! istruzioni e avvertenze per un impiego 
sicuro dell’apparecchio

prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni 
sulla sicurezza, attenendosi a esse. conservare il presente 
manuale insieme alla relativa guida illustrativa, a scopo di 
consultazione futura. in caso di cessione dell’apparecchio a 
terzi, consegnare anche l’intera documentazione.

 Nota: se nella lettura di questo manuale alcune parti 
risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, 
prima di utilizzare il prodotto contattare l’azienda all’indirizzo 
indicato in ultima pagina.

 Nota: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale 
di queste istruzioni per l’uso sul sito www.tenactagroup.com
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aVVErtENzE sulla sicurEzza

• Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, assicurarsi 
che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa 
e privo di danni da trasporto. in caso di dubbio, non utilizzare 
l’apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.

attENzioNE! rimuovere dall’apparecchio eventuali 
materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., 
prima dell’utilizzo.
attENzioNE! rischio di soffocamento.
l bambini non devono giocare con la confezione. tenere il 
sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

• Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo 
per cui è stato progettato, ovvero come epilatore per uso domestico. 
Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all’uso previsto 
e pertanto pericoloso.

• prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica, controllare che 
la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell’apparecchio 
corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. i dati 
tecnici si trovano sull’apparecchio e sull’ alimentatore se presente 
(vedi guida illustrativa).

• Questo apparecchio può funzionare automaticamente ad una 
frequenza di 50 Hz o 60 Hz.

• l’apparecchio è da utilizzare solo con l’unità di alimentazione in 
dotazione.

• l’apparecchio può essere utilizzato da persone di età non inferiore a 16 
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anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive 
di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza 
oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso 
sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. 
l bambini non devono utilizzare l’apparecchio. i bambini non devono 
giocare con l’apparecchio. la pulizia e la manutenzione destinata ad 
essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata dai bambini.

•  NoN utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
•  NoN tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per 

staccare la spina dalla presa di corrente.
•  NoN tirare o sollevare l’apparecchio per il cavo di alimentazione.
•  NoN esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti 

atmosferici (pioggia, sole) o temperature estreme.
• sorvegliare l’apparecchio durante il funzionamento.
• Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della 

pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell’apparecchio.
• in caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, 

spegnerlo e non manometterlo. per l’eventuale riparazione rivolgersi 
solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

• se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito 
da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire 

ogni rischio.
• Quando si utilizza l’apparecchio in un bagno, bisogna staccare la 

spina dopo l’uso, poiché la prossimità con l’acqua costituisce un 
rischio anche se l’apparecchio è spento.

• per una maggiore protezione, si consiglia l’installazione di un 
dispositivo a corrente differenziale nel circuito elettrico che alimenta 
il bagno che abbia una corrente differenziale di funzionamento 
nominale non superiore a 30 ma (ideale 10 ma). E’ opportuno chiedere 
consigli all’installatore.

attENzioNE! NoN utilizzare questo apparecchio nelle 
vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti 
che contengono  acqua. 

•  Questo apparecchio NoN deve venire a contatto con acqua, altri 
liquidi, spray o vapori. per le attività di pulizia e manutenzione fare 
riferimento esclusivamente all’apposito paragrafo di questo manuale.

•  NoN usare questo apparecchio sugli animali.
• Questo apparecchio è ad uso strettamente personale: NoN 

condividere l’uso dell’apparecchio.
• per le caratteristiche dell’apparecchio, fare riferimento alla confezione 

esterna.
• utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte 
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integrante dell’apparecchio.
• Questo apparecchio NoN è adatto per essere usato in presenza di 

miscele anestetiche infiammabili con aria o ossigeno o ossido 
Nitroso.

•  NoN ostruire le griglie di ventilazione.
•  NoN usare l’apparecchio se il sensore del colore della pelle è 

incrinato o rotto.
•  NoN usare l’apparecchio se il rivestimento esterno dell’apparecchio 

è incrinato o rotto.
•  NoN usare l’apparecchio se la lampada è danneggiata, o se la 

superficie di trattamento è incrinata, scheggiata o mancante.

lEGENDa simBoli

Attenzione Doppio isolamento

Divieto Solo per uso interno

Non adatto all’uso nella vasca 
da bagno o nella  doccia Lontano dagli occhi

Stand-by Dispositivo pronto all’emissione 
dell’impulso

Polarità connettore 
alimentazione No Pelle abbronzata

coNtroiNDicazioNi all’uso DEl proDotto

attENzioNE! avvertenze di sicurezza – leggere prima 
dell’uso dell’apparecchio.

Questo apparecchio NoN è destinato ad essere usato da chiunque. 
leggere e tener conto delle informazioni contenute nel paragrafo 
seguente prima dell’uso. per ulteriori informazioni e consigli 
personalizzati è possibile visitare il sito www.bellissima.com. 
Se non sei certo di poter utilizzare l’apparecchio, chiedi consiglio al tuo 
medico o dermatologo!

 NoN usarE l’apparEccHio sE E’ prEsENtE uNa DEllE 
coNDizioNi sEGuENti:
• in gravidanza o allattamento.
• Dopo l’esposizione al sole o a una macchina per abbronzatura 

artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.
• in presenza di tatuaggi  o un trucco permanente nella zona da trattare.
• in presenza di macchie marrone scuro o nere, come grandi 

lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.
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• in presenza di eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni 
attive, come herpes, nella zona da trattare. attendere che la zona 
malata guarisca prima di usare l’apparecchio.

• storia di formazione di cheloidi.
• Fotosensibilità.
• assunzione di medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, 

compresi agenti anti-infiammatori nonsteroidali, (come aspirina, 
ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, 
diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, dtic, fluorouracil, vinblastine, 
griseofulvin, acidi alfa-idrossi (aha),acidi-idrossi (bha), retin-a®, 
accutane® e/o retinoidi topici.

• condizioni della pelle anormali, come vitiligine o albinismo.
• in presenza di vene varicose nelle zone da trattare.
• in caso di cura in corso o recente con acidi alfa-idrossi (aha), acidi 

beta-idrossi (bha), retin-a®, retinoidi topici o acido azelaico.
• se le condizioni della pelle sono anormali, causate da diabete, per 

esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche.
• in caso di cura con accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.
• in presenza di un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
• in presenza di una storia di scoppi di herpes nella zona del 

trattamento, salvo nel caso sia stato consultato il medico e ricevuto 
un trattamento preventivo prima di usare l’apparecchio.

• se si soffre di epilessia.
• in presenza di un impianto attivo, come un pacemaker, un 

dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc..
• in presenza di malattie collegate alla fotosensibilità, come porfiria, 

eruzione di luce poliformica, orticaria solare, lupus, ecc..

• in presenza di una storia di cancro alla pelle o aree di malignità 
potenziali della pelle.

• se sono state effettuate sedute di radioterapia o chemioterapia 
durante gli ultimi 3 mesi.

• per qualsiasi altro problema che a parere del medico fa sì che il 
trattamento non sia sicuro.

attENzioNE! l’apparecchio può risultare meno 
efficace nell’epilazione di donne con disfunzioni 
ormonali che possono causare crescita eccessiva dei 
peli, irsutismo o crescita anomala dei peli su volto e 
collo. in caso di dubbio, consultati con il tuo medico.

il colorE DElla pEllE
L’apparecchio rimuove i peli indesiderati influendo in modo selettivo sul pigmento 
del pelo. Quantità diverse di pigmento (melanina) sono presenti anche nel tessuto 
cutaneo circostante. La quantità di pigmento presente nella pelle, che si manifesta 
nella tonalità della pelle, determina il grado di rischio cui è esposta la pelle stessa 
usando qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce pulsata.

attENzioNE! prima di utilizzare l’apparecchio 
confrontare la propria carnagione con la scala tonalità 
della pelle rappresentata all’interno di questo manuale 
e/o sulla confezione del prodotto.
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pEllE NaturalmENtE scura

Trattare la pelle scura con l’apparecchio può causare effetti collaterali 
negativi come scottature, vesciche e variazioni nel colore della pelle (iper o 
ipo-pigmentazione). 

sKiN color sENsor
L’apparecchio è dotato di un sensore del colore della pelle (1) che misura 
la tonalità della pelle della zona trattata all’inizio di ogni seduta e di tanto 
in tanto durante la seduta. Il sensore del colore della pelle (1) assicura che 
vengano emessi impulsi solo su tonalità di pelle adatte.

pEllE aBBroNzata
NoN usarE l’apparecchio a livelli di energia tra 2 e 5 
su pelle abbronzata o dopo recente esposizione al sole 
e/o a lampade abbronzanti. Non esporre al sole le zone 
trattate. un uso di questo tipo può causare scottature 
gravi, ferite, vesciche, variazioni nel colore della pelle 
(iper o ipo-pigmentazione).

La pelle abbronzata, specialmente dopo l’esposizione al sole, contiene 
grandi quantità di melanina.
Questo vale per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non 
sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di melanina 

espone la pelle a un rischio maggiore quando si usa qualsiasi metodo di 
fotoepilazione.
se si intende utilizzare l’apparecchio ai livelli di energia tra 2 e 
5, evitare l’esposizione al sole e/o a lampade abbronzanti per 4 
settimane prima del trattamento con l’apparecchio!
E’ possibile continuare ad usare l’apparecchio dopo l’esposizione 
al sole, esclusivamente impostando il livello di energia più basso 1.
Per esposizione al sole si intende un’esposizione non protetta costante 
alla luce del sole diretta per più di 15 minuti, o un’esposizione non protetta 
costante a luce del sole indiretta per più di 1 ora.
Proteggere sempre la pelle trattata di recente quando esposta al sole, 
assicurandosi di spalmare minuziosamente una crema con filtro solare alto o 
molto alto (almeno SPF 30), per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione.

altrE prEcauzioNi pEr uN uso sicuro
Gli occHi

NoN usarE mai l’apparecchio intorno o vicino agli 
occhi. 
L’apparecchio può essere usato per il trattamento dei peli in una 

delimitata zona del viso. Durante il trattamento di questa zona deve essere 
fatta particolare attenzione per evitare gli occhi. 
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prima DEl trattamENto
•  NoN guardare direttamente la luce che arriva dalla superficie 

di trattamento.
•  NoN puntare la superficie di trattamento provando a emettere 

un impulso di luce verso uno spazio aperto.

attENzioNE! tenere lontano dagli occhi.

•  NoN usare l’apparecchio su nessuna parte del corpo nella 
quale si potrebbe volere avere peli successivamente.

•  NoN usare l’apparecchio sui capezzoli o sugli organi genitali.

il liVEllo Di ENErGia
Scegliere ATTENTAMENTE il livello di energia da utilizzare! 
Il livello di energia si riferisce all’intensità dell’impulso di luce che viene 
proiettato sulla pelle durante l’uso, dal livello più basso al livello più alto. Le 
luci di indicazione livello di energia (4D) indicano il livello di energia impostato.
Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati ma aumenta anche il 
rischio di effetti collaterali (vedi paragrafo “Possibili effetti collaterali”).
• iniziare sempre il trattamento usando il valore del livello di energia 

più basso. 
• radere sempre la zona che deve essere trattata e accertarsi che 

la pelle sia pulita e asciutta prima di usare l’apparecchio. 
I migliori risultati si ottengono dopo 3 giorni dalla rasatura, quando i peli 
raggiungono una lunghezza di 1-2 mm. 
Solo se si avverte poco o nessun fastidio durante e dopo l’uso con l’energia 

impostata al valore più basso, è possibile aumentare l’impostazione dell’energia 
di un livello, e così via fino al livello massimo sopportato dal proprio tipo di pelle. 
Per istruzioni dettagliate sull’impostazione del livello di energia, vedere “Livello di 
Energia” nel paragrafo “Approfondimenti prima dell’utilizzo”.
•	 Sul viso, se i peli scuri da trattare sono pochi e diradati non è necessario 

radere la zona ma è sufficiente accorciarli con le forbici. Se i peli sono 
molto corti (circa 1-2 mm) e non troppo spessi, non è necessario raderli 
né accorciarli.

• coprire voglie della pelle e tatuaggi prima dell’applicazione 
dell’apparecchio.

• coprire macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, 
voglie della pelle, nei o verruche prima di usare l’apparecchio.

•  NoN usare liquidi infiammabili come alcool, prodotti che 
contengono alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, ecc), o 
acetone per pulire la pelle prima di usare l’apparecchio.

il patcH tEst
Prima di iniziare il trattamento si raccomanda di eseguire un patch test per 
identificare il livello massimo di tollerabilità della propria pelle all’impulso 
luminoso. Per le indicazioni su come eseguire il patch test, vedi il paragrafo 
“Approfondimenti prima dell’utilizzo”.

DuraNtE il trattamENto

attENzioNE! NoN trattare la stessa porzione di pelle 
più di una volta per seduta di epilazione o sovrapporre 
le aree di trattamento.
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attENzioNE! NoN sovrapporre gli impulsi. 

• se si formano vesciche sulla  pelle, o se la pelle brucia, smEttErE 
immEDiatamENtE Di usarE l’apparecchio.

• assicurarsi sempre che la superficie di trattamento punti verso la 
pelle, e sia completamente a contatto con essa.

• rimuovere la superficie di trattamento dalla pelle se la pelle o la 
superficie di trattamento diventano eccessivamente calde.

Dopo il trattamENto
•	 Dopo il trattamento è possibile applicare sulla zona trattata una crema o una 

lozione corpo idratante delicata o lenitiva, priva di alcool e profumi.
• se si è effettuato il trattamento ai livelli di energia da 2 a 5 NoN 

esporre intenzionalmente la pelle al sole e/o a lampade abbronzanti.
• per le due settimane successive ad ogni seduta di trattamento 

effettuata a qualsiasi livello di energia, in caso di esposizione  non 
intenzionale al sole proteggere la pelle trattata con una crema 
con filtro solare spF 30 o superiore.

attENzioNE: l’uso dell’apparecchio può causare 
cambiamenti temporanei della pigmentazione (vedi il 
paragrafo “possibili effetti collaterali”).

possiBili EFFEtti collatErali 
Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni 
associate all’uso dell’apparecchio sono rari. 

Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso 
domestico, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire 
e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi 
di epilazione a luce pulsata progettati per uso domestico.
Nel caso si manifestassero effetti collaterali o complicazioni, si 
consiglia di contattare il proprio medico o dermatologo.

Evento Negativo
probabilità 
dell’Evento 
Negativo

Effetto Negativo
probabilità 
dell’Effetto 
Negativo

Impulsi multipli 
accumulati uno sull’altro 
o sovrapposti sulla 
stessa porzione di pelle

Minimo

Fastidio Minimo alla Pelle Minimo
Rossore della Pelle Minimo
Maggiore Sensibilità della Pelle Minimo
Ferite e scottature Raro
Cicatrici Raro
Cambiamenti di Pigmentazione Raro
Rossore	e	Gonfiore	Eccessivo Raro
Infezione Trascurabile
Lividi Trascurabile

Fastidio minimo alla pelle
Nonostante l’epilazione con luce pulsata domestica sia generalmente tollerata 
molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l’uso, 
generalmente descritto come una lieve sensazione di calore o pizzicore nelle zone 
di pelle trattate. Questa sensazione si può avvertire durante l’applicazione o per 
alcuni minuti dopo l’applicazione.
Qualsiasi sensazione al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa 
che è necessario interrompere l’utilizzo perché la propria pelle non è in grado di 
tollerare il trattamento di epilazione, o che l’impostazione del livello di energia è 
troppo alto. 



it

17

it

16

rossore della pelle
La pelle potrebbe arrossarsi subito dopo l’uso dell’apparecchio o nell’arco 
delle 24 ore successive. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. 
Consultare il proprio medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.
maggiore sensibilità della pelle
La pelle della zona trattata diventa più sensibile ed è possibile che si secchi 
o si squami.
Ferite e scottature della pelle
Molto raramente possono verificarsi scottature o ferite dopo l’applicazione. 
Scottature o ferite possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi 
molto rari, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.
cicatrici
Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. 
Generalmente quando si formano cicatrici, hanno la forma di una lesione 
piatta e bianca della pelle (ipotrofica).
Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e 
estesa oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari 
trattamenti estetici successivi per migliorare l’aspetto della cicatrice.
cambiamenti di pigmentazione
In alcuni rari casi esiste il rischio di una iper-pigmentazione temporanea 
(maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione 
(sbiancamento) nella zona della pelle circostante al pelo. Il rischio di 
cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone 
con tonalità di pelle scura. Generalmente decolorazione o modifiche del 
pigmento della pelle sono temporanee e raramente viene causata una iper-
pigmentazione o ipo-pigmentazione permanente.

rossore e Gonfiore Eccessivo
In alcuni rari casi la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in 
zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire tra i 2 e i 7 giorni 
successivi e devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile 
pulire delicatamente la zona, ma evitare di esporsi al sole. 

infezione
L’infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in 
seguito a una scottatura o ferita causata dall’apparecchio.

lividi
Molto raramente l’uso dell’apparecchio può causare lividi blu-viola che possono 
durare da 5 a 10 giorni. Mentre il livido sbiadisce può verificarsi una decolorazione 
marron-ruggine della pelle (iperpigmentazione) che può essere permanente.
Nel caso si manifestassero effetti collaterali o complicazioni, si consiglia di 
contattare il proprio medico o dermatologo.

DEscrizioNE DEll’apparEccHio E DEGli accEssori
Apparecchio a luce pulsata per uso domestico, basato sulla tecnologia HPL (Home 
Pulsed Light) per la riduzione permanente dei peli superflui. Per riduzione permanente 
dei peli si intende riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono 
dopo un ciclo di trattamento. 
L’apparecchio emette un impulso di luce che viene assorbito dal pigmento presente nel 
pelo. Il fascio di luce viene convogliato al bulbo pilifero generando un calore in grado di 
disattivarlo. 
Consultare la Guida illustrativa per controllare il contenuto della confezione.
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1 Sensore del colore della pelle
2 Superficie di trattamento
3 Dati tecnici apparecchio
4 Pannello di controllo
  4 A Tasto di accensione/spegnimento e impostazione livello di energia
  4 B Luce di controllo colore della pelle
  4 C Luce dispositivo pronto
  4 D Luci di indicazione livello di energia
5 Connessione dell’alimentatore
6 Griglie di ventilazione
7 Alimentatore
8 Dati tecnici alimentatore
A. Scala tonalità della pelle
 

Per le caratteristiche dell’apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

zoNE Di trattamENto
L’apparecchio può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo 

nelle seguenti zone:
ascelle, linea bikini, braccia, gambe, schiena, petto.
Può essere usato anche sul viso femminile nell’area indicata 
dalla linea bianca tratteggiata.
E’ importante trattare solo le zone del viso in cui siano presenti 
peli superflui visibili, spessi e scuri. Non deve invece essere 
trattata la sottile peluria bionda spesso presente nell’area del 

mento e della zona sotto il mento. 

proGramma Di EpilazioNE
Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di 
questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute per ottenere 
un’epilazione permanente. 
L’efficacia dell’epilazione varia da persona a persona, da zona a zona, in base 
al colore dei peli e al livello di tollerabilità della propria pelle.
Piano di trattamento raccomandato nel corso di un ciclo completo di crescita 
del pelo:
•	 Dalla seduta 1 alla seduta 4: effettuare le sedute a due settimane di 

distanza una dall’altra.
•	 Dalla seduta 5 alla seduta 7: effettuare le sedute a 4 settimane di distanza 

una dall’altra.
•	 Le successive sedute di mantenimento potranno essere effettuate di tanto 

in tanto, se e quando necessario, fino all’ottenimento di risultati duraturi. 
 Nota: trattare la stessa parte del corpo più frequentemente rispetto 

a quanto consigliato (ogni due settimane), non migliorerà i risultati 
dell’epilazione. 
A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di peli 
latenti possono diventare attivi. Possono quindi essere necessarie sedute di 
epilazione di mantenimento saltuarie.
La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che 
possono influenzare il ciclo di crescita dei peli. Rispetto al programma di 
epilazione consigliato, alcune persone potrebbero reagire più velocemente 
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o più lentamente.
In ogni caso non ci si può aspettare un risultato duraturo con solo una o due 
sedute.
l’apparecchio non è efficace su peli bianchi. l’apparecchio può essere 
meno efficace su peli naturalmente grigi, biondo chiaro e rossi. 

approFoNDimENti prima DEll’utilizzo
liVEllo Di ENErGia
L’apparecchio può essere impostato su 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) 
a 5 (il più alto), rappresentati da 5 luci indicatrici del livello di energia (4D).
impostazioNE DEl liVEllo Di ENErGia
Premere il tasto di accensione/spegnimento e impostazione livello di energia 
(4D). Ad ogni pressione, il livello di energia aumenterà da 1 fino a 5; in seguito 
al livello 5 ritornerà nuovamente al livello 1.
Effettuare questa azione finché il livello desiderato non sia stato impostato.
La luce di indicazione del livello di energia (4D) si posizionerà in corrispondenza 
del livello di energia impostato.

attENzioNE!
iniziare sempre la seduta di epilazione impostando il 
livello di energia determinato col patch test.

il sENsorE DEl colorE DElla pEllE (1)
L’applicazione del sistema di epilazione a luce pulsata su pelle di carnagione 
troppo scura può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, 
variazioni del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

L’apparecchio è dotato di un sensore del colore della pelle (1) che misura la 
tonalità della pelle della zona trattata all’inizio di ogni seduta e di tanto in tanto 
nel corso della seduta.
Se il sensore del colore della pelle (1) rileva una carnagione troppo scura per 
l’applicazione, l’apparecchio smette automaticamente di emettere impulsi 
luminosi e la luce di indicazione colore della pelle (4B) inizia a lampeggiare 
velocemente. Se ciò si verifica, provare a usare l’apparecchio su un’altra parte 
del corpo o contattare il servizio di assistenza di IMETEC.
il sENsorE Di coNtatto E moVimENto
Il sensore di contatto permette l’emissione dell’impulso solo quando la superficie 
di trattamento (2) è a completo contatto la pelle. 
Inoltre quando la superficie di trattamento (2) è a contatto con la pelle e viene 
fatta scorrere su di essa, l’apparecchio emette automaticamente impulsi ripetuti.
lE DuE moDalita’ Di applicazioNE
L’apparecchio può essere applicato con due modalità: “a Impulso” e “a 
Scorrimento”.
metodo a impulso
Il metodo a Impulso è ottimale quando si impiegano livelli di energia più elevati, 
perché consente un miglior controllo di copertura dell’area cutanea. Ad ogni 
pressione della superficie di trattamento (2) sulla pelle corrisponde l’emissione 
di un impulso luminoso.
Quando si usa il metodo a Impulso, per assicurare la copertura completa della 
zona da trattare ed evitare pericolose sovrapposizioni di impulsi, è necessario 
seguire una tecnica precisa durante la seduta:
•	 Immaginare di suddividere la zona da trattare in file.
•	 Emettere l’impulso luminoso procedendo ordinatamente, cominciando 

dall’estremità di ogni fila e procedendo sequenzialmente verso l’altra 
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estremità (dal basso verso l’alto, o da destra vs sinistra, a seconda della 
zona trattata).

La posizione incassata della superficie di trattamento (2 ) crea segni temporanei 
sulla pelle, dovuti alla leggera pressione che viene applicata sulla pelle stessa 
dal manipolo.
Questi segni restano visibili per pochi istanti, e sono utili per stabilire in modo 
preciso la posizione dell’impulso successivo.

metodo a scorrimento
Il metodo a Scorrimento è ottimale quando si impiegano livelli di energia bassi, e 
consente sessioni più veloci ed efficienti. Quando si usa il metodo a Scorrimento, 
mantenere la superficie di trattamento (2) a stretto contatto con la pelle e con 
un lento movimento di scivolamento, senza interrompere il contatto con la pelle, 
far scorrere senza interruzione il dispositivo lungo l’area da trattare.

 Nota: Fare scorrere l’apparecchio sulla pelle con una velocità che 
consenta di evitare porzioni di pelle non trattate o sovrapposizione di 
impulsi.
Ai livelli di energia più bassi (1 e 2), il dispositivo impiega solo 1 – 1,5 secondi per 
ricaricarsi tra un impulso e l’altro, consentendo una sequenza ininterrotta di flash.

attENzioNE! 
NoN sovrapporre impulsi.
NoN trattare la stessa zona di pelle più di una volta 
per seduta di epilazione.
se si avverte un calore eccessivo, pizzicore, o se 

compaiono sulla pelle vesciche o piccole ustioni iNtErrompErE 
immEDiatamENtE l’uso.

comE EFFEttuarE il patcH tEst
Poiché la tonalità della pelle e la sensibilità della stessa varia da una zona 
all’altra, é opportuno eseguire un patch test per ogni zona del corpo da trattare. 
•	 Controllare innanzitutto la tonalità della propria pelle confrontandola con la 

tabella presente sulla confezione e sul manuale d’istruzione. 
•	 Identificare una piccola zona da trattare. 
•	 Radere la zona da trattare.
•	 Dopo aver impostato la potenza più bassa applicare la superficie di trattamento (2) alla 

zona. L’apparecchio emetterà automaticamente un impulso luminoso. Se dopo l’impulso 
non si avverte nessun tipo di fastidio, aumentare la potenza al livello successivo, spostare il 
la superficie di trattamento (2) sulla porzione di pelle attigua per emettere un nuovo impulso. 
Aumentare il livello di potenza su ogni porzione di pelle successiva fino a raggiungere il 
livello massimo indicato per il proprio tipo di pelle (come indicato nella Scala tonalità della 
pelle A). Durante il trattamento è possibile (e normale) sentire una sensazione di calore 
sulla pelle. Se si avverte invece una sensazione di fastidio significa che il livello massimo 
di potenza sopportato è quello precedente.

•	 Dopo 1 ora controllare la zona: se non è presente arrossamento e/o sensazione 
di fastidio, è possibile iniziare il trattamento nella zona testata con l’ultimo livello 
di energia impostato. Il persistere di arrossamento indica che il livello massimo di 
potenza tollerato dalla propria pelle è il precedente. Ripetere il patch test su ogni 
parte del corpo che si desidera trattare. 

Sebbene sia estremamente rara, se dovesse perdurare una ipersensibilità per più di 24 
ore, si consiglia di consultare un medico.
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attENzioNE! la potenza erogata influisce direttamente 
sul risultato, ma a causa del principio termico del 
trattamento, non si deve superare la soglia massima che 

la propria pelle riesce a tollerare. Questa soglia è di norma alta 
per le pelli chiare e bassa per le pelli scure perché, la presenza 
di melanina che scurisce la pelle, aumenta la produzione di 
calore. Non superare la soglia massima che la propria pelle 
riesce a tollerare senza nessun tipo di fastidio.

prEparazioNE DEllE zoNE Da trattarE
•	 Rimuovere tutti i gioielli prima dell’uso.
•	 La pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e senza trucco, antitraspiranti 

o deodoranti.
•	 Sul viso, se i peli scuri da trattare sono pochi e diradati non è necessario radere 

la zona ma è sufficiente accorciarli con le forbici. Se i peli sono molto corti 
(circa 1-2 mm) e non troppo spessi, non è necessario raderli né accorciarli.

•	 Nei, voglie, macchie scure, tatuaggi e labbra devono essere coperte con 
una matita bianca o cerotti bianchi.

attENzioNE! prima di iniziare il trattamento, leggere 
con attenzione i paragrafi relativi a avvertenze di 
sicurezza, controindicazioni, precauzioni per un uso 
sicuro, possibili effetti collaterali, zone di trattamento 
e programma di epilazione.

utilizzo
prEparazioNE DEll’apparEccHio
1. Rimuovere l’apparecchio e gli altri componenti dalla confezione.
2. In caso di stoccaggio dell’apparecchio in un ambiente molto freddo, attendere 

che l’apparecchio abbia raggiunto la temperatura di almeno 15 °C.
3. Inserire il cavo dell’alimentatore (7) nella connessione dell’alimentatore (5).
4. Inserire l’alimentatore (7) in una presa elettrica: tutti gli indicatori luminosi sul 

pannello di controllo (4) si accenderanno e spegneranno autonomamente. 

attENzioNE! NoN utilizzare questo apparecchio se vi 
sono segni di danni visibili.

trattamENto 
5. Premere il Tasto di accensione/spegnimento e impostazione livello di energia 

(4A): la luce di indicazione livello di energia 1 gialla (4D) si illumina e il sistema di 
ventilazione si attiva (si sentirà un suono simile al rumore di un fon).

6. Circa 1 secondo dopo aver premuto il tasto di accensione/spegnimento e 
impostazione livello di energia (4A), la luce  dispositivo pronto (4C) si illumina: 
l’apparecchio si imposta automaticamente al livello di energia più basso.

7. Impostare il livello di energia con cui si desidera effettuare il trattamento. Per 
impostare il livello di energia seguire le indicazioni del capitolo Approfondimenti 
prima dell’utilizzo.

8. Applicare con fermezza la superficie di trattamento (2) alla pelle. Solo quando 
la superficie di trattamento (2) è completamente a contatto con la pelle, la luce 
dispositivo pronto (4C) inizia a lampeggiare lentamente. 



it

27

it

26

9. L’apparecchio verifica automaticamente il colore della pelle, quindi emette un 
impulso di luce accompagnato da un segnale acustico simile a uno schiocco. È 
possibile avvertire una lieve sensazione di calore e pizzicore. Se si avverte un 
calore eccessivo, pizzicore o se compaiono sulla pelle vesciche o piccole ustioni, 
interrompere immediatamente l’uso.

10. Scegliere la modalità di applicazione per continuare il trattamento. 

metodo a impulso
11A.Rimuovere la superficie di trattamento (2) dalla pelle. L’apparecchio si ricarica 

immediatamente per l’impulso successivo. Dopo alcuni secondi (in base al livello 
di energia impostato) la luce  dispositivo pronto (4C) si accende. Applicare la 
superficie di trattamento (2) su una nuova porzione di pelle: la luce dispositivo 
pronto (4C) inizia a lampeggiare lentamente e l’apparecchio emette un nuovo 
impulso. Usare i segni di pressione lasciati precedentemente per posizionare la 
superficie di trattamento sulla porzione di pelle contigua, evitando sia intervalli 
che sovrapposizione di impulsi (Vedi paragrafo “Copertura completa della zona 
da trattare”).

11A.Ripetere il processo fino a coprire tutta la zona da trattare.
metodo a scorrimento
11B.Mantenere la superficie di trattamento (2) a contatto con la pelle e con un lento 

movimento di scivolamento, senza interrompere il contatto con la pelle, far scorrere 
senza interruzione il dispositivo lungo l’area da trattare. Il tempo di ricarica tra un 
impulso e l’altro consente una sequenza ininterrotta di flash. Assicurarsi di coprire 
tutta la zona che si intende trattare, allo stesso tempo evitando di passare più 
volte sulla stessa zona durante il medesimo trattamento.

Dopo il trattamENto
12. Premere il tasto di accensione/spegnimento e impostazione livello di energia 

(4A) per spegnere l’apparecchio.
13. Ricordare il livello di energia usato per la seduta di trattamento, poiché non sarà 

ripristinato quando l’apparecchio verrà nuovamente acceso. 
14. Staccare il cavo dell’alimentatore (7) dalla presa elettrica. 
cura della pelle dopo la seduta di epilazione.
Vedi paragrafo “Altre precauzioni per un uso sicuro”.

maNutENzioNE

attENzioNE! Disinserire sempre la spina dall’alimentazione 
elettrica prima della pulizia o manutenzione. 

pulizia E coNsErVazioNE
Si raccomanda di pulire l’apparecchio e la superficie di trattamento (2), dopo ogni 
seduta di epilazione:
•	 Staccare l’apparecchio dall’alimentatore (7) prima di pulirlo.
•	 Pulire delicatamente la superficie del manipolo e la superficie di trattamento (2) 

con un panno asciutto e pulito.
•	 Riporre l’apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e 

dall’acqua.
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proBlEmi E soluzioNi

l’apparecchio non si 
accende

1. Accertati che l’alimentatore (7) sia inserito in modo corretto nella 
connessione dell’alimentatore (5).
2. Accertati che l’alimentatore (7) sia inserito in una presa elettrica nel 
muro.

Quando la superficie 
di trattamento (2) è a 
contatto con la pelle 
non viene emessa 
una luce

1. Accertati che la luce dispositivo pronto (4C) sia accesa per 
assicurare	di	avere	un	buon	contatto	con	la	pelle	e	che	la	superficie	
di trattamento (2) venga premuta in modo uniforme e con fermezza 
sulla pelle. OPPURE
2. Controlla le luci di indicazione livello di energia (4D): se una o più 
luci	lampeggiassero	significa	la	presenza	di	un	errore	di	sistema.	Se	
il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti lMETEC. 

l’apparecchio ha 
smesso di funzionare 
ed è in modalità 
standby

Premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento (4A) per 
accendere l’apparecchio.

smaltimENto
L’imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in 
conformità alla normativa di tutela ambientale.
Ai sensi della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE) il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa alla 
gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si desidera 
smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie 
di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, 
senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni 
inferiori a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
compatibile con il rispetto dell’ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

assistENza E GaraNzia

L’apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede 
la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che 
l’acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto 
preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o la sostituzione 
senza spese dell’apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risulti sproporzionato 
rispetto all’altro. L’acquirente ha l’onere di denunciare a un Centro Assistenza 
autorizzato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso. 
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a 
causa di:

a. danni da trasporto o da cadute accidentali,
b. errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
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c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili,
f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio, 
negligenza o trascuratezza nell’uso.

L’elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la 
presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono 
farsi risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in 
tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a 
persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte 
le prescrizioni indicate nel presente libretto in tema di installazione, uso e manutenzione 
dell’apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del 
venditore.

modalità di assistenza
La riparazione dell’ apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza 
autorizzato.  L’apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro 
Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o 
di consegna.

iNtroDuctioN
Dear customer, thank you for choosing our product. We feel certain you will appreciate its quality 
and reliability as it was designed and manufactured with customer satisfaction in mind.These  
instructions for use comply with the European Standard EN 82079.

WarNiNG! instructions and warnings for a safe use

Before using this appliance, carefully read the instructions for 
use and in particular the safety notes and warnings, which must 
be complied with. Keep this manual together with its illustrative 
guide for future consultation. should you transfer the appliance 
to another user, make sure to hand over this documentation as 
well.

 NotE: should any part of this manual be difficult to 
understand or any doubt arise, contact the company at the 
address indicated on the last page before using the product.

 NotE: partially sighted persons can consult the digital 
version of these instructions for use on the website  
www.tenactagroup.com
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saFEtY NotEs 
• after removing the appliance from its packaging, verify its integrity 

based on the drawing and the presence of any damage caused by 
transport. if in doubt, do not use the appliance and contact an 
authorised service centre.

cautioN! remove any communication material such as 
labels, tags etc. from the appliance before use.  

WarNiNG! risk of suffocation.
children shall not play with the packaging. Keep the plastic 
bag out of reach of children.

• this appliance must be used only for the purpose for which it 
was designed, namely as an epilator for home use. any other use 
is considered not compliant with the intended use and therefore 
dangerous.

• Before connecting the appliance to the   mains supply, make sure that the 
voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance 
correspond to those of the mains supply. these technical data are present 
on the appliance or on the power supply unit, if any (see illustrative guide).

• this appliance can work automatically  at a frequency of 50 Hz or 
60 Hz.

• the appliance is only to be used with the power supply unit provided.
• this appliance can be used by persons aged from 16 years and above 

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision or 
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instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. children shall not use the appliance.  children shall 
not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be 
made by children.

•  Do Not use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
•  Do Not pull the supply cord or the appliance itself to remove the 

plug from the socket.  
•  Do Not pull or lift the appliance by the supply cord.
•  Do Not expose the appliance to humidity or atmosferic agents 

(rain, sun, etc.) or extreme temperatures.  
• the appliance must not be left unattended while it is operated.
• always disconnect the appliance from the mains supply before 

cleaning or performing maintenance and when the appliance is not 
in use.

• if the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not 
tamper with it. contact an authorised technical service centre for any 
repairs.  

• if the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised 
technical service centre, so as to prevent all risks.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since 

the proximity of water presents a hazard even when the appliance is 
switched off.

• For additional protection, the installation of a residual current device 
(rcD) having a rated residual operating current not exceeding 30 
ma (ideal 10 ma) is advisable in the electrical circuit supplying the 
bathroom. ask your installer for advice.

WarNiNG! Do Not use this appliance near bathtubs, showers, 
basins or other vessels containing water. 

•  this appliance shall not come into contact with water,  other liquids, 
spray, steam.  For any cleaning and maintenance operation referto the 
instructions in the relevant chapter.

•  Do Not use this appliance on animals.
• this appliance is for personal use only: Do Not share the use of the 

appliance.
• For the features of the appliance, refer to the external packaging.
• use the appliance only with the supplied accessories that are an 

essential part of the appliance.
• this appliance is Not suitable for use in the presence of flammable 

anaesthetic mixtures with air or with oxygen or Nitrous oxide. 
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•  Do Not obstruct the ventilation filters.
•  Do Not use the appliance if the skin colour sensor is cracked or 

broken.
•  Do Not use the appliance if the external casing is cracked or 

broken.
•  Do Not use the appliance if the lamp is damaged or if the treatment 

surface is cracked, chipped or missing.

sYmBols
Warning
Caution Double insulation

Prohibited Only for indoor use

Not suitable for use in the 
bath or shower Away from the eyes

Stand-by Device ready for pulse emission

Power supply connector 
polarity No tanned skin

proDuct usE coNtraiNDicatioNs

WarNiNG! safety notes. read before using the 
appliance.

this appliance is Not suitable for use by everyone. read and take 
all information contained in the following paragraph into account 
before using the product. For more information and personalised 
advice visit www.bellissima.com. 
If you are unsure whether you can use the appliance or not, ask your doctor 
or dermatologist!

 Do Not usE tHE appliaNcE iF oNE oF tHE FolloWiNG 
coNDitioNs appliEs:
• During pregnancy or nursing.
• after exposure to the sunlight  or artificial tanning in the past 28 

days.
• if you have tattoos or permanent makeup in the treatment area.
• if you have dark brown or black spots, such as large freckles, birth 

marks, moles or warts in the treatment area.
• if you have active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or 

infections (such as herpes outbreaks) in the treatment area. Wait 
for the area to be healed  before using the appliance.

• if you have a history of kelodial scar formation.
• if you are aware of being  photosensitive.
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• if you  take medicines which make skin more sensitive to light, 
including  non steroidal anti-inflammatories (like aspirin, ibuprofen, 
paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide,diuretics, 
sulfonylurea, sulfonamides, Dtic, fluorouracil, vinblastine, 
griseofulvin, alfa hydroxy acids (aHa), beta hydroxy acids (BHa), 
retin-a®, accutane® and / or topical rethinoids or azelaic acid.

• if you have abnormal skin conditions, like albinism or vitiligo.
• if you have varicose veins in the treatment areas.
• if you are being or have recently been treated with  alfa hydroxy acids 

(aHa), beta hydroxy acids (BHa), retin-a®,   topical rethinoids or 
azelaic acid.

• if you have abnormal skin conditions caused by diabetes or other 
systemic or metabolic disorders.

• if you have been treated with accutane® (isotretinoin) for the past 
6 months.

• if you have been on steroids during the last 3 months.
• if you have a history of herpes outbreaks in the treatment area, 

unless you have consulted your doctor and have been treated 
before using the appliance.

• if you suffer from epilepsy.
• if you carry an active system, such as a pacemaker, an incontinence 

aid, an insulin pump, etc.
• if you suffer from diseases related to photosensitivity, such as 

porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
• if you have a history of skin cancer or areas of potential skin 

malignancies.
• if you have undergone radiation therapy or chemotherapy within 

the past 3 months.
• any other problem or condition which in your physician’s opinion 

would make treatment unsafe for you.

WarNiNG! the appliance may be less effective in 
removing hair from women with hormonal disorders 
since they might cause excessive hair growth, 
hirsutism or increased hair growth on the face and 
neck. if in doubt, consult your doctor.

tHE colour oF Your sKiN
The appliance removes unwanted hair and selectively affects the hair pigment. 
Various amounts of pigment (melanin) are also found in the surrounding skin tissue. 
The amount of pigment in the skin, which affects the skin tone, determines the risk 
posed to the skin when any type of pulsed light epilation is used.

WarNiNG! Before using the appliance, compare your  
complexion with the skin tone range provided in this 
manual and/or on the package of the product the 
appliance.

NaturallY DarK sKiN
Using the appliance on dark skin can cause adverse effects such as burns, 
blisters and changes in the colour of the skin (hyper or hypo-pigmentation).
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sKiN colour sENsor
The appliance has a skin colour sensor (1) that measures the tone of the 
skin in the area that is to be treated at the beginning of each session and 
occasionally during the session. The skin colour sensor (1) ensures that 
pulses are only emitted on suitable skin tones.

taNNED sKiN
Do Not use the appliance with energy levels from 2 
to 5 on tanned skin or after recent exposure to the sun 
and/or tanning beds. Do not expose the treated areas 
to the sun. such use can cause serious burns, wounds, 
blisters and changes in the colour of the skin (hyper or 
hypo-pigmentation).

Tanned skin, especially after sun exposure, contains large amounts of 
melanin.
This applies to all types of skin and complexions, including those that do not 
seem to tan quickly. The presence of large amounts of melanin, expose the 
skin to greater risk when light epilation methods are used.

if the appliance is going to be used at energy levels between 2 
and 5, avoid exposure to the sun and/or tanning beds for 4 weeks 
before the treatment. the appliance can be used after exposure to 
the sun only if the energy level is set to the lowets level (level 1).

Exposure to the sun means constant unprotected direct exposure to sunlight 
for more than 15 minutes or constant unprotected indirect exposure to 
sunlight for more than 1 hour.
Always protect recently treated skin when exposed to the sun, making sure 
to carefully spread sun cream SPF 30 or higher for 2 weeks after each hair 
removal session.

otHEr prEcautioNs For a saFE usE
tHE EYEs

Do Not use the appliance around or near the eyes. 

The appliance can be used to remove hair in a delimited part of the face. 
Special care must be taken to avoid the eyes when treating this area. 

BEForE tHE trEatmENt
•  Do Not look directly at the light emitted from the treatment surface.
•  Do Not point the treatment surface whilst emitting pulsed light 

towards an empty space.

WarNiNG! Keep away from the eyes.

•  Do Not use the appliance on any part of the body where you 
may wish hair to grow subsequently.
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•  Do Not usE tHE appliaNcE oN NipplEs or GENital 
orGaNs.

tHE poWEr lEVEl
Select the power level CAREFULLY! 
The power level refers to the intensity of the pulse of light that is projected 
on the skin and ranges from the lowest to the highest. The power level LEDs 
(4D) indicate the set power level.
When the power level increases, the results improve, however, the risk of 
side effects also increases (refer to “Possible side effects”).
• always start the treatment at the lowest energy level. 
• always shave the area that is to be treated and make sure the skin 

is clean and dry before using the appliance. 
The best results are achieved 3 days after shaving, when the hairs are 1-2 
mm long. 
Only if you feel little or no discomfort during and after use with the power 
level set to the lowest can you increase the power by one level, and so forth 
until you reach the maximum level suitable for your skin type. For detailed 
instructions regarding the power level, refer to “Power Level” in “Information 
before use”.
•	 On your face, if there are few and thin dark hairs to be treated, it is not 

necessary to shave the area, only trim them shorter with scissors. If the 
hairs are very short (approximately 1-2 mm) and not too thick, there is no 
need to shave nor trim them.

• cover any birthmark and tattoos before using the appliance.
• cover dark brown or black spots, such as large freckles, a 

birthmark, moles or warts before using the appliance.
•  Do Not use flammable liquids, such as alcohol, products 

containing alcohol (including perfume, sanitary products, etc.) or 
acetone to clean the skin before using the appliance.

tHE patcH tEst
It is recommended to perform a patch test before starting treatment, in 
order to identify the maximum tolerance of your skin to light pulses. Refer to 
“Information before use” for instructions regarding the patch test.

DuriNG trEatmENt

WarNiNG! aVoiD treating the same skin area more 
than once or overlapping skin areas.

WarNiNG! Do Not overlap pulses. 

• if  the skin blisters or burns, stop usE immEDiatElY.
• Ensure that the treatment surface is pointed towards the skin, and 

is completely in contact with it.
• remove the treatment surface from the skin if the skin or the 

treatment surface become excessively hot.

aFtEr trEatmENt
•	 After treatment it is possible to apply an alcohol and perfume-free, gentle or 
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soothing moisturising cream or lotion to the area.
• after treatment at energy levels between 2 and 5, Do Not intentionally 

expose the skin to sunlight and/or solarium lamps.
• apply sunscreen protection spF 30 or higher to skin treateded at 

any energy level when not intentionally exposed to sunlight for 2 
weeks after each hair removal session. 

WarNiNG! the use of the appliance may cause 
temporary changes in pigmentation. (see “possible 
side effects” section).

possiBlE siDE EFFEcts
Side effects and complications associated with the appliance are rare when 
used according to the instructions. 
However, any cosmetic procedure, including those intended for home use, 
pose a potential risk. It is therefore important to understand and acknowledge 
the risks and complications that may occur when using pulsed light epilation 
systems designed for home use.

in case of any side effects or complications, contact your doctor or 
dermatologist.  

Negative Event probability of the
Negative Event Negative Effect probability of the

Negative Effect

Accumulated
multiple pulses
or overlapping
on the same
section of skin

Minimum

Minimal Discomfort to the Skin Minimum
Redness on the Skin Minimum
Greater Skin Sensitivity Minimum
Wounds and burns Rare
Scars Rare
Changes in Pigmentation Rare
Excessive Swelling and Redness Rare
Infection Negligible
Bruising Negligible

minimal Discomfort to the skin
Despite home use pulsed light epilation is generally very well tolerated, most 
users experience mild discomfort during use, which is usually described as a 
slight feeling of warmth or tingling in the treated sections. This feeling can be 
felt during the treatment or a few seconds after.
Any other discomfort is not normal and treatment must be stopped because 
your skin does not tolerate the hair removal treatment or the power level 
setting is too high.

redness on the skin
The skin may become red immediately after using the appliance or within 
the subsequent 24 hours. The redness usually disappears within 24 hours. 
Consult your doctor if the redness does not disappear within 2 or 3 days.

Greater skin sensitivity
The treated skin becomes more sensitive and may become dry or flaky.
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Wounds and Burns on the skin
Very rarely, burns or wounds may appear after the treatment. Burns or 
wounds can take several weeks to heal and very rarely, may leave a visible 
permanent scar.

scars
Even though it is very rare, permanent scarring may occur. Generally, when 
scars are formed, they appear flat and white (hypotrophic).
However, the scar may also be big and red (hypertrophic) or big and beyond 
the wound itself (keloid). Subsequent aesthetic treatment may be required to 
improve the appearance of the scar.

changes in pigmentation
In some rare cases, there lies the risk of temporary hyperpigmentation 
(increased pigment or brown discolouration) or hypopigmentation 
(whitening) in the skin surrounding the hair. The risk of changes in skin 
pigmentation is higher in persons who have a dark skin tone. Generally, 
discolouration or changes in the skin pigment are temporary, and permanent 
hyperpigmentation or hypopigmentation is rare.

Excessive swelling and redness
In some rare cases, the skin may become very red and swollen. This is more 
common in sensitive parts of the body. The redness and swelling should 
lessen in the following 2 to 7 days and ice must be applied often. The area 
can be cleaned gently, however, avoid exposure to sun. 

infection
Skin infection is very rare, however, it may still occur following a burn or 

wound caused by the appliance.

Bruising
Very rarely, blue-purple bruising may be caused after using the appliance and 
may last fro 5 to 10 days. As the bruise fades, rust-brown skin discolouration 
may occur (hyperpigmentation), which may be permanent.
Please consult your doctor or dermatologist in the case of side effects or 
complications.

DEscriptioN oF tHE appliaNcE aND its accEssoriEs
Home use pulsed light appliance, based on HPL technology (Home Pulsed Light) 
to permanently reduce unwanted hair. Permanent hair reduction means long-term 
reduction in the amount of hairs that grow after a course of treatment. 
The appliance emits a light pulse that is absorbed by the pigment in the hair. The light 
beam is conveyed to the hair follicle, thereby generating heat that can deactivate it. 
Refer to the Illustrative guide to check the content of the package.

1 Skin colour sensor
2 Treatment surface
3 Appliance technical data
4 Control panel
  4 A Power level setting and on/off button
  4 B Skin colour check LED
  4 C Device ready-for-use LED
  4 D Power level LEDs
5 Power supply connection
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6 Ventilation grids
7 Plug
8 Plug technical data
A. Skin tone range

For the appliance features, refer to the external packaging.
Use only the supplied accessories.

trEatmENt arEas
The appliance can be used to remove unwanted body hair in the following areas:
underarms, bikini line, arms, legs, back and chest.

Women can also use it in the part indicated by the white 
dashed line.
It is important to only treat the facial areas where there is visible 
thick and dark superfluous hair. Areas with thin fair hair, often 
on and under the chin, must not be treated. 

Hair rEmoVal proGram
A typical cycle of hair growth can take 18 to 24 months. During this time, more 
sessions may be required to achieve permanent hair removal. 
Hair removal efficacy varies from person to person and in different body parts, 
according to the hair colour and level of tolerance of one’s own skin.
Recommended treatment plan in a complete hair growth cycle:

•	 From session 1 to session 4: sessions must be held two weeks apart 
from each other.

•	 From session 5 to session 7: sessions must be held four weeks apart 
from each other.

•	 The subsequent maintenance sessions can be performed from time to 
time, when and if necessary, until long-lasting results are achieved. 

 NotE: the hair removal results will not be enhanced if the same part 
of the body is treated more often than recommended (every two weeks). 
Dormant hair follicles can be reactivated due to hormonal and physiological 
changes. Therefore, occasional hair removal sessions may be required.
The individual reaction depends on the type of hair and biological factors that 
may affect the growth cycle of hair. Some people can react quicker or slower 
with regards to the recommended hair removal plan.
In any case, a long-lasting result cannot be expected with only one or two 
sessions.
the appliance is not effective on white hair. the appliance may be less 
effective on natural grey, light blonde and red hair.

 
iNFormatioN BEForE usE

poWEr lEVEl
The appliance can be set to 5 power levels; 1 (lowest) to 5 (highest), indicated 
by 5 power level LEDs (4D).
sEttiNG tHE poWEr lEVEl
Press the power level setting and on/off button. Each time it is pressed, the 
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power level increases by 1 up to 5, after which it returns to level 1.
Perform this action until the desired level is set.
The power level LED (4D) will light up in line with the set power level.

WarNiNG! always start  a hair removal session by 
setting the energy level detected by the patch test.

sKiN colour sENsor (1)
Using the pulsed light epilation system on dark skin can cause adverse effects 
such as burns, blisters and changes in the colour of the skin (hyper or hypo-
pigmentation).
The appliance has a skin colour sensor (1) that measures the tone of the 
skin in the area that is to be treated at the beginning of each session and 
occasionally during the session.
If the skin colour sensor (1) detects a complexion that is too dark for the 
treatment, the appliance automatically stops emitting the light pulses and the 
skin colour indication LED (4B) starts flashing quickly. If this occurs, try to use 
the appliance on another part of the body or contact the IMETEC service centre.
tHE coNtact aND moVEmENt sENsor
The contact sensor only allows the pulse to be emitted when the treatment 
surface (2) is in full contact with the skin.
Furthermore, when the treatment surface (2) is in contact with the skin and is 
made to slide on it, the appliance automatically emits repeated pulses.

tHE tWo applicatioN mEtHoDs
The device can be applied in two ways: “by Pulse” and “Sliding”.

By pulse method
The by pulse method is optimal when using higher power levels as it allows for 
better control of the skin areas being covered. A light pulse is emitted every 
time the treatment surface (2) is pressed on the skin.
A precise technique must be followed when using the by pulse method to 
make sure the entire treatment area is covered and dangerous overlapped 
pulses are prevented:
•	 Imagine the treatment area is divided in rows.
•	 Emit a light pulse proceeding in order, starting from one end of each row 

and continuing to the other end (from the bottom upwards or right to left, 
depending on the treatment area).

The area covered by the treatment surface (2) leaves temporary marks on the 
skin due to the light pressure applied by the handpiece.
These marks remain visible for a few moments and are useful to establish the 
subsequent pulse position.
sliding method
The Sliding method is optimal when using low power levels and it allows for faster 
and more efficient sessions. When using the Sliding method, keep the treatment 
surface (2) pressed against the skin and slide the device in a slow gliding motion 
while remaining in contact with the skin, along the area to be treated.

 NotE: slide the appliance on the skin at a speed that allows sections 
that are not to be treated to be avoided and prevents overlapped pulses.
At lower power levels (1 and 2), the device takes only 1 to 1.5 seconds to 
recharge between one pulse and another, thereby allowing an uninterrupted 
sequence of flashes.
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WarNiNG! Do Not overlap impulses.
Do Not treat the same area of skin more than once 
per hair removal session!
if an excessive heat is felt, skin itches or it blisters or 
burns, stop usE immEDiatElY.

HoW to pErForm tHE patcH tEst
Since the skin tone and its sensitivity vary from one body part to another, a 
patch test should be performed on each part of the body that is to be treated. 
•	 First check the tone of your skin by comparing it to the table on the package 

and in the instruction manual. 
•	 Identify a small area that is to be treated. 
•	 Shave the area that is to be treated.
•	 After setting the lowest power level, apply the treatment surface (2) to the area. 

The appliance will automatically emit a light pulse. If no discomfort is felt after 
the pulse, increase the power to the next level, move the treatment surface 
(2) on the adjacent skin area to emit a new pulse. Increase the power level 
on each subsequent area of skin until the maximum level indicated for the 
skin type is reached (as indicated in the Skin A tone range). A feeling of heat 
can be felt on the skin during the treatment, and this is normal. If discomfort 
is felt, the maximum tolerable power level is the previous one.

•	 Check the area after 1 hour: if there is no reddening and/or discomfort, it is 
possible to start treatment in the tested area at the last energy level setting. 
If redness persists, the maximum tolerable power level for your skin type is 
the previous one. Repeat the patch test on every part of your body that you 
wish to treat. 

Even though it is extremely rare, if hypersensitivity should persist for over 24 
hours, it is recommended to consult a doctor.

WarNiNG! the power output directly affects the result, 
however, due to the principle of heat of the treatment, 
the maximum limit tolerated by one’s skin must not be 
exceeded. this limit is normally high for fair skin and 
low for dark skin because melanin, that darkens the 
skin, increases the production of heat.
Do Not exceed the maximum limit that your skin 
tolerates with no discomfort whatsoever.

prEpariNG tHE arEas tHat arE to BE trEatED
•	 Remove all jewellery before use.
•	 The skin must be shaved, clean, dry, with no make-up, anti-perspirant 

or deodorant.
•	 On your face, if there are few and thin dark hairs to be treated, it is not 

necessary to shave the area, only trim them shorter with scissors. If the 
hairs are very short (approximately 1-2 mm) and not too thick, there is no 
need to shave nor trim them.

•	 Moles, birthmarks, dark spots, tattoos and lips must be covered with a 
white pencil or white patches.
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WarNiNG! carefully read all warnings and safety 
precautions, possible adverse reactions, treatment 
areas and epilation programme.

usE
prEpariNG tHE appliaNcE
1. Remove the appliance and the other components from the package.
2. If the appliance is stored in a very cold place, wait for it to reach at least 15 °C.
3. Insert the cable of the plug (7) into the power supply connection (5).
4. Insert the plug (7) into a socket: all the LEDs on the control panel (4) will go on 

and off autonomously.

WarNiNG! Do Not use this appliance if there are visible 
signs of damage.

trEatmENt 
5. Press the power level setting and on/off button (4A): the yellow power level 1 

LED (4D) lights up and the ventilation system is activated (you will hear a sound 
similar to that of a hair dryer).

6. About 1 second after having pressed the power level setting and on/off button 
(4A), the device ready-for-use LED (4C) lights up: the appliance is automatically 
set to the lowest power level.

7. Set the energy level that you wish to use for the treatment. To set the energy level, 
follow the directions provided in the ‘Information before use’ chapter.

8. Apply the treatment surface (2) firmly on the skin. Only when the treatment surface 
(2) is entirely in contact with the skin will the skin device ready-for-use LED (4C) 
start to flash slowly.

9. The appliance automatically checks the colour of the skin, then emits a light pulse 
accompanied by an acoustic signal similar to a snap. A slight tingling and warm 
sensation may be felt. Stop using the appliance immediately if excessive heat or 
tingling is felt or blisters or small burns appear on the skin.

10. Select the application mode to continue the treatment.  
By pulse method
11A.Remove the treatment surface (2) from the skin. The appliance is recharged 

immediately for the next pulse. After a few seconds (depending on the set power 
level), the device ready-for-use LED (4C) lights up. Apply the treatment surface (2) 
on a new section of the skin: the device ready-for-use LED (4C) starts flashing slowly 
and the appliance emits a new impulse. Use the pressure marks left previously to 
place the treatment surface on the adjacent section, avoiding overlapped pulses 
(See “Covering the entire treatment area”).

11A.Repeat the process until the entire area to be treated is covered.
sliding method
11B.Keep the treatment surface (2) in contact with the skin and slide the device in a 

slow gliding motion while remaining in contact with the skin, along the area to be 
treated. The recharging time between pulses allows for an uninterrupted sequence 
of flashes. Make sure the entire area you intend to treat is covered while avoiding 
to go over the same area a number of timed during the same session.
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aFtEr trEatmENt
12. Press the power level setting and on/off button (4A) to switch the appliance off.
13. Remember the power level used for the treatment session as this will be reset 

when the appliance is next switched on. 
14. Disconnect the adaptor cable (7) from the socket. 
caring for the skin after the hair removal session.
See “Other precautions for safe use”.

maiNtENaNcE

WarNiNG! always disconnect the appliance from the 
mains supply before cleaning or performing maintenance. 

clEaNiNG aND storiNG
It is recommended to clean the appliance and the treatment surface (2) after each 
hair removal session:
•	 Disconnect the appliance from the power supply (7) before cleaning it.
•	 Clean the surface of the handpiece and the treatment surface (2) gently, with a 

dry, clean cloth.
•	 Store the appliance in a cool and dry place, away from heat and water.

trouBlEsHootiNG
the appliance 
does not go 
on

1. Make sure the plug (7) is inserted correctly into the power supply 
connection (5).
2. Make sure the plug (7) is inserted into a wall socket.

No light is 
emitted when 
the treatment 
surface (2) 
is in contact 
with the skin

1. Make sure the device ready-for-use LED (4C) is on so as to make sure 
there is good contact with the skin and the treatment surface (2) is evenly 
and	firmly	pressed	on	the	skin.	OR	
2.	Check	the	power	level	LEDs	(4D):	if	one	or	more	LEDs	are	flashing,	it	
means there is a system error. If the problem persists, contact the IMETEC 
Customer Service Centre.

the appliance 
has stopped 
working and 
is in standby 
mode

Press	the	on/off	button	(4A)	again	to	switch	the	appliance	on.

Disposal
The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Dispose of it 
in accordance with the environmental protection regulations.
Pursuant to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment 
(WEEE), the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates 
that the appliance must be disposed of separately from other waste at the end 
of its useful life.

The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical 
and electronic equipment. Alternatively, instead of handling the disposal, the user can 
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hand over the appliance to the retailer when a new, equivalent one is purchased. The user 
can hand over electronic products measuring less than 25 cm to retailers of electronic 
products having a sales area of at least 400 m2 free of charge and with no obligation to buy. 
Appropriate separate collection for the subsequent procedure for the decommissioned 
appliance for recycling, which includes treatment and environmentally friendly disposal 
helps prevent adverse effects on the environment and health and promotes reusing and/
or recycling materials that the appliance consists of.

assistaNcE aND WarraNtY
The appliance is guaranteed for a period of two years from the date of delivery. 
Evidence shall be taken as the date indicated on the receipt/invoice (provided it is 
legible), unless the buyer can prove that the delivery occurred later.
In the event of a defect in the product which existed prior to the date of delivery, 
appliance repair or replacement is guaranteed free of charge, unless one of the two 
solutions is disproportionate to the other. The buyer has the obligation to notify an 
authorised Service Centre of the non-conformity within two months from discovering 
the defect.
The warranty does not cover any part that may be defective due to: 

a. transport damage or accidental drops,
b. incorrect installation or an inadequate electrical system,
c. repairs or alterations made by unauthorised personnel, 
d. poor or incorrect maintenance and cleaning,
e. product and/or product parts subject to wear and/or consumables,
f. failure to comply with the operating instructions and/or negligent or careless 
use,

The list above is purely indicative and not exhaustive and in any case, this warranty 
shall not cover all circumstances that cannot be attributed to manufacturing 
defects of the appliance. In addition, the warranty does not cover any case of 
improper use of the appliance and professional use. All liability is disclaimed for any 
damage that may directly or indirectly be caused to persons, property and pets as 
a result of failure to comply with all the instructions provided in the “Instructions and 
Warnings Booklet” regarding appliance installation, use and maintenance.
This is without prejudice to any contractual warranty claims against the seller.

methods of support
Appliance repairs must be carried out by an authorised Service Centre. If the faulty 
appliance is under warranty, it must be sent to the Service Centre together with a 
fiscal document that can confirm the date of sale or delivery.
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iNtroDucciÓN
Estimado cliente, gracias por haber elegido nuestro producto. Estamos seguros de que usted 
podrá apreciar su calidad y fiabilidad, ya que ha sido diseñado y fabricado considerando la 
satisfacción del cliente. Estas instrucciones de uso respetan la norma europea EN 82079.

¡aDVErtENcia! instrucciones y advertencias para un 
uso seguro

antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso 
y, especialmente, las observaciones y advertencias de seguridad, que 
se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa 
para consultas futuras. si el aparato se cediera a otro usuario, 
asegúrese de entregarlo también junto con esta documentación.

 Nota: si tuviera dificultad en la comprensión de cualquier 
parte de este manual o surgieran dudas, póngase en contacto 
con la empresa a través de la dirección indicada en la última 
página, antes de usar el producto.

 Nota: las personas con baja visión pueden consultar la 
versión digital de este manual de instrucciones en la página 
web www.tenactagroup.com
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aDVErtENcias DE sEGuriDaD

• Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté 
en perfecto estado basándose en el dibujo y si hubiera daños causados 
por el transporte. si tiene dudas, no utilice el aparato y póngase en 



Es

63

Es

62

contacto con un centro de asistencia autorizado.
¡atENciÓN! Elimine cualquier material de información, tales 
como sellos, etiquetas, etc. del aparato antes de su uso. 

¡aDVErtENcia! riesgo de asfixia.
los niños no deben jugar con el embalaje. mantenga la bolsa de 
plástico fuera del alcance de los niños.

• Este aparato doméstico se debe utilizar solo para el fin para el que fue 
diseñado, es decir, como una depiladora para uso doméstico. cualquier 
otro uso se considera no conforme con el uso previsto y por lo tanto 
peligroso.

• antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje 
y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato correspondan 
con los de la red eléctrica. Estos datos técnicos se encuentran en el 
aparato o en la fuente de suministro, de haberlos (consulte la guía 
ilustrativa).

• Este aparato puede funcionar de forma automática a una frecuencia de 
50 Hz o 60 Hz.

• El aparato solo se debe usar con la unidad de alimentación proporcionada.
• Este aparato puede ser utilizado por personas mayores de 16 años y por 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o 
falta de experiencia y conocimientos si están supervisados o instruidos 
sobre el uso del aparato de una manera segura y tomando conciencia de 
los peligros relacionados. los niños no deben usar el aparato. los niños 
no deben jugar con el aparato. la limpieza y el mantenimiento del usuario 
no deben ser realizados por los niños.

•  No use el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o 
descalzos.

•  No tire del cable de alimentación o del mismo aparato para desconectar 
el enchufe de la toma de corriente. 

•  No tire o levante el aparato mediante el cable de alimentación.
•  No exponga el aparato a la humedad o a los agentes atmosféricos 

(lluvia, sol, etc.) o a temperaturas extremas. 
• No deje el aparato sin vigilancia mientras está en funcionamiento.
• Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o 

realizar el mantenimiento y cuando el aparato no se use.
• si el aparato se avería o funciona mal, apáguelo y no intervenga. póngase 

en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado para solicitar 
cualquier reparación. 

• si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por un 



Es

65

Es

64

centro de asistencia técnica autorizado, para evitar cualquier riesgo.
• cuando el aparato se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo después 

de utilizarlo ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso 
cuando el aparato está apagado.

• como protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo 
de corriente residual (rcD) con una corriente residual operativa que no 
exceda de 30 ma (10 ma es ideal) en el circuito eléctrico de suministro del 
baño. pida un consejo a su instalador.

¡aDVErtENcia! No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, 
lavabos u otros receptáculos que contengan agua.  

•  Este aparato no debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, 
aerosoles o vapor. para cualquier operación de limpieza y mantenimiento, 
consulte las instrucciones en el capítulo correspondiente.

•  No utilice este aparato doméstico en animales.
• Este aparato es solo para un uso personal: No haga un uso compartido 

del aparato.
• para las características del aparato, consulte el embalaje exterior.
• utilice el aparato solo con los accesorios suministrados que son una 

parte esencial del aparato.

• Este aparato No es adecuado para usar en presencia de mezclas 
anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso. 

•  No obstruya los filtros de ventilación.
•  No utilice el aparato si el sensor de color de la piel está agrietado o 

roto. 
•  No utilice el aparato si la carcasa externa está agrietada o rota.
•  No utilice el aparato si la lámpara estuviera dañada o si la superficie de 

tratamiento estuviera agrietada, astillada o si faltara.

sÍmBolos
Advertencia
Atención Aislamiento doble

Prohibido Solo para uso en interiores

No es adecuado para usar 
en el baño o la ducha Lejos de los ojos

Stand-by Dispositivo listo para la 
emisión del impulso

Conector de suministro 
de corriente polaridad Piel no bronceada
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coNtraiNDicacioNEs DE uso DEl proDucto

¡aDVErtENcia! observaciones sobre la seguridad. 
lea antes de usar el aparato.

Este aparato doméstico No es apto para cualquier persona. 
lea y tenga en consideración toda la información contenida 
en el apartado siguiente antes de usar el producto. para 
obtener más información y un asesoramiento personalizado 
visite el sitio www.bellissima.com. 
¡Si no está seguro de si puede utilizar el aparato o no, pregunte a su médico o 
dermatólogo!

 No utilicE El aparato EN las siGuiENtEs circuNstaNcias:
• Durante el embarazo o la lactancia.
• Después de la exposición a la luz solar o del bronceado artificial en los 

últimos 28 días.
• si tiene tatuajes o maquillaje permanente en la zona de tratamiento.
• si tiene manchas de color marrón oscuro o negro, como pecas grandes, 

marcas de nacimiento, lunares o verrugas en la zona de tratamiento.
• si usted tiene eczema, soriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones 

(como los brotes de herpes) en la zona de tratamiento. Espere a que la zona 
se cure antes de usar el aparato.

• si usted tiene un historial de formación de cicatrices queloides.
• si usted es consciente de ser fotosensible.
• si toma medicamentos que hacen que la piel sea más sensible a la 

luz, incluyendo antiinflamatorios no esteroideos (como la aspirina, el 
ibuprofeno, el paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, 
sulfonilureas, sulfonamidas, Dtic, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, 
alfa hidroxiácidos (aHa), beta hidroxiácidos (BHa), retin-a®, accutane® 
y/o retinoides o ácido azelaico tópico.

• si usted tiene condiciones anormales de la piel, como el albinismo y el 
vitíligo.

• si tiene venas varicosas en las zonas de tratamiento.
• si usted está siendo tratado o ha sido tratado recientemente con alfa 

hidroxiácidos (aHa), beta hidroxiácidos (BHa), retin-a®, retinoides tópicos 
o ácido azelaico.

• si usted tiene condiciones anormales de la piel causadas por diabetes u 
otras enfermedades sistémicas o metabólicas.

• si ha recibido tratamiento con accutane® (isotretinoína) durante los últimos 
6 meses.

• si ha estado tomando esteroides durante los últimos 3 meses.
• si usted tiene un historial de brotes de herpes en la zona de tratamiento, 

a menos que haya consultado a su médico y hayan sido tratados antes de 
usar el aparato.

• si usted sufre de epilepsia si lleva un sistema activo, como un marcapasos, 
ayuda para la incontinencia, una bomba de insulina, etc.

• si usted sufre de enfermedades relacionadas con fotosensibilidad, como la 
porfiria, erupción solar polimorfa, urticaria solar, lupus, etc.

• si usted tiene un historial de cáncer de piel o zonas de posibles neoplasias 
de piel.

• si se ha sometido a la radioterapia o la quimioterapia en los últimos 3 meses.
• cualquier otro problema o condición que, en opinión de su médico haría que 
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el tratamiento fuera peligroso para usted.

¡aDVErtENcia! El aparato puede ser menos eficaz en 
la eliminación del vello de las mujeres con trastornos 
hormonales, ya que podría causar un crecimiento excesivo 
del vello, hirsutismo o aumento del crecimiento del vello 
en la cara y el cuello. si tiene dudas consulte a su médico.

El color DE la piEl
El aparato elimina el vello no deseado influyendo de forma selectiva sobre el 
pigmento del vello. Hay diferentes cantidades de pigmento (melanina) incluso en 
el tejido cutáneo circundante. La cantidad de pigmento presente en la piel, que se 
manifiesta en el tono de la piel, determina el grado de riesgo al cual se expone la piel 
al usar cualquier método de depilación con luz pulsada.

¡aDVErtENcia! antes de utilizar el aparato, compare 
su cutis con la gama de tono de la piel proporcionada 
en este manual y/o en el envase del producto del 
aparato.

piEl NaturalmENtE oscura
Si trata la piel oscura con el aparato, puede ocasionar efectos colaterales 
negativos como quemaduras, ampollas y variaciones en el color de la piel 
(hiper o hipopigmentación). 

sKiN color sENsor
El aparato está equipado con un sensor del color de la piel (1) que mide la 
tonalidad de la piel de la zona tratada al inicio de cada sesión y, de vez en 
cuando, durante la sesión. El sensor de color de la piel (1) garantiza que se 
emitan los pulsos solo sobre las tonalidades de piel adecuadas.

piEl BroNcEaDa
No utilice el aparato con los niveles de energía del 2 al 5 en 
la piel bronceada o después de la reciente exposición al sol 
y/o camas de bronceado. No exponga las zonas tratadas al sol. 
Dicho uso puede causar graves quemaduras, heridas, ampollas 
y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).

La piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene 
grandes cantidades de melanina. Esto es válido para todos los tipos de piel 
y todas las tonalidades, incluyendo aquellas que parecen no broncearse 
rápidamente. La presencia de grandes cantidades de melanina expone la piel 
a un riesgo mayor cuando se usa cualquier método de depilación por luz.
si el aparato se va a utilizar en los niveles de energía entre 2 y 5, evite 
la exposición al sol y/o camas de bronceado durante 4 semanas antes 
del tratamiento. El aparato se puede utilizar después de la exposición al 
sol solo si el nivel de energía se configura en el nivel más bajo (nivel 1).
Por exposición al sol se entiende una exposición constante a la luz del sol directa, 
sin protección, durante más de 15 minutos, o una exposición constante a la luz del 
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sol indirecta, sin protección, durante más de una hora.
Durante las dos semanas sucesivas a cada sesión de depilación, al exponerse al sol 
asegúrese de proteger siempre las zonas tratadas aplicando un producto con filtro 
solar con factor SPF de mínimo 30. 
El aparato puede usarse para el tratamiento del vello en una zona delimitada del 
rostro. Al tratar dicha zona, preste atención especial para evitar los ojos. 

otras prEcaucioNEs para uN uso sEGuro
los oJos

No utilice el aparato alrededor o cerca de los ojos. 

El aparato puede usarse para el tratamiento del vello en una zona delimitada 
del rostro. Al tratar dicha zona, preste atención especial para evitar los ojos. 
aNtEs DEl tratamiENto
•  No mire directamente a la luz emitida por la superficie de 

tratamiento. 
•  No apunte la superficie de tratamiento mientras que emite luz 

pulsada hacia un espacio vacío.

¡aDVErtENcia! mantenga alejado de los ojos.

•  No utilice el aparato en ninguna parte del cuerpo en la que 
desee que el pelo crezca posteriormente.

•  No utilice el aparato en los pezones o los órganos genitales.

El NiVEl DE potENcia
¡Elija ATENTAMENTE el nivel de energía que utilizará!. 
El nivel de energía se refiere a la intensidad del pulso de luz que se proyecta 
sobre la piel durante el uso, del nivel más bajo al más alto. Las luces de 
indicación del nivel de energía (4D) indican el nivel de energía configurado.
Cuando el nivel de energía asciende, mejoran los resultados pero aumenta 
el riesgo de efectos colaterales (véase el apartado ‘’Posibles efectos 
colaterales’’).
• inicie siempre el tratamiento con el nivel de energía más bajo. 
• rasure siempre la zona que se va a tratar y haga que la piel esté 

limpia y seca antes de utilizar el aparato. 
Los mejores resultados se obtienen después de 3 días del rasurado, cuando el vello 
ha crecido 1-2 mm.
Solo si advierte pocas molestias o ninguna durante y después del uso con la energía 
configurada en el valor más bajo, es posible aumentar la configuración de energía de 
un nivel, y así sucesivamente hasta el nivel máximo soportado por el propio tipo de 
piel. Para obtener las instrucciones detalladas del nivel de energía, véase ‘’Nivel de 
energía’’ en el apartado ‘’Información detallada antes del uso’’.
•	 En el rostro, si el vello oscuro que se va a tratar es poco y se encuentra disperso 

no es necesario rasurar la zona pero sí cortarlo con las tijeras. Si el vello es muy 
corto (entre 1 y 2 mm) y no muy grueso, no es necesario rasurar o recortar.

• cubra cualquier marca de nacimiento y los tatuajes antes de usar el 
aparato.

• cubra las manchas de color marrón oscuro o negro, como las pecas 
grandes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas antes de usar el 
aparato.

•  No utilice líquidos inflamables, como el alcohol, los productos que 
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contengan alcohol (incluyendo perfumes, productos sanitarios, etc.) o 
acetona para limpiar la piel antes de usar el aparato.

El patcH tEst
Antes de comenzar el tratamiento, se recomienda efectuar un patch test para 
identificar el nivel máximo de tolerabilidad de su piel al pulso luminoso. Para 
las indicaciones acerca de cómo efectuar el patch test, véase el apartado 
‘’Información detallada antes del uso’’.

DuraNtE El tratamiENto

¡aDVErtENcia! Evite tratar la misma zona de la piel 
más de una vez o zonas de la piel superpuestas.

¡aDVErtENcia! No superponga los pulsos de luz. 

• si la piel presenta ampollas o quemaduras, DEJE DE usarlo 
iNmEDiatamENtE.

• asegúrese de que la superficie de tratamiento esté dirigida hacia 
la piel, y que esté completamente en contacto con esta.

• retire la superficie de tratamiento de la piel si la piel o la superficie 
de tratamiento están excesivamente calientes.

tras El tratamiENto
•	 Después del tratamiento se puede aplicar sobre la zona tratada una crema o 

una loción para el cuerpo hidratante delicada o lenitiva, sin alcohol ni perfume.

• Después del tratamiento para los niveles de energía entre 2 y 5, no exponga 
intencionadamente la piel a la luz solar y/o a las lámparas del solarium.

• aplique protector solar con factor de protección spF 30 o superior en la piel tratada 
con cualquier nivel de energía cuando no esté expuesto de forma intencional a la 
luz solar durante 2 semanas después de cada sesión de depilación.

¡ADVERTENCIA! El uso del aparato puede causar 
cambios temporales en la pigmentación. (consulte la 
sección “posibles efectos adversos”).

posiBlEs EFEctos aDVErsos 
Cuando se utiliza el aparato según las instrucciones, los efectos colaterales 
y las complicaciones asociadas con el uso del aparato son raros. 
Sin embargo, cada procedimiento cosmético, incluyendo aquellos 
destinados al uso doméstico, implican ciertos riesgos. Por consiguiente, es 
importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que se 
pueden presentar con los sistemas de depilación con luz pulsada pensados 
para uso doméstico.
En el caso de efectos secundarios o complicaciones, póngase en 
contacto con su médico o dermatólogo. 

Evento negativo
probabilidad 
del Evento 
negativo

Efecto negativo
probabilidad 
del Efecto 
negativo



Es

75

Es

74

Acumulado
Pulsos múltiples
o superposición
en la misma
sección de la piel

Mínimo

Mínimas molestias en la piel Mínimo
Enrojecimiento en la piel Mínimo
Mayor sensibilidad de la piel Mínimo
Heridas y quemaduras Raro
Cicatrices Raro
Cambios en la pigmentación Raro
Hinchazón excesiva y 
enrojecimiento Raro

Infección Sin 
importancia

Hematomas Sin 
importancia

molestia mínima en la piel
No obstante la depilación con luz pulsada doméstica suele tolerarse muy bien, la mayor 
parte de los usuarios advierten una molestia leve durante el uso, generalmente descrita 
como una leve sensación de calor o picor en las zonas de piel tratadas. Esta sensación se 
puede advertir durante la aplicación o durante algunos minutos después de la aplicación.
Cualquier sensación más allá de esta molestia mínima no es normal y significa que 
es necesario interrumpir el uso porque la piel no puede tolerar el tratamiento de 
depilación, o que el nivel de energía configurado es demasiado alto.
Enrojecimiento de la piel
La piel podría enrojecerse apenas después de usar el aparato o en el arco de las 24 
horas posteriores. El enrojecimiento desaparece al cabo de 24 horas. Consulte a su 
médico si el enrojecimiento no ha desaparecido en 2 o 3 días.
mayor sensibilidad de la piel
La piel de la zona tratada se vuelve más sensible y es posible que se seque o se 

descame.
Heridas o quemaduras de la piel
En muy raras ocasiones pueden verificarse quemaduras o heridas después de la 
aplicación. Las quemaduras o las heridas pueden necesitar algunas semanas para 
sanarse, y, en muy raros casos, pueden dejar una cicatriz permanentemente visible.
cicatrices
No obstante sea muy raro, pueden formarse cicatrices permanentes. Generalmente, 
cuando se forman cicatrices, tienen la forma de una lesión plana y blanca de la piel 
(hipotrófica).
Sin embargo, la cicatriz puede ser muy grande y roja (hipertrófica) o grande 
y extendida superando los límites de la herida misma (queloide). Pueden ser 
necesarios tratamientos estéticos sucesivos para mejorar el aspecto de la cicatriz.
cambios de pigmentación
En algunos casos raros, existe el riesgo de una hiperpigmentación temporal (mayor 
pigmento o decoloración marrón) o hipopigmentación (decoloración) en la zona de la 
piel que circunda el vello. El riesgo de cambios de la pigmentación de la piel es mayor 
para las personas con piel de tonalidad oscura. Generalmente, la decoloración o las 
modificaciones del pigmento de la piel son temporales y raramente se ocasiona una 
hiperpigmentación o una hipopigmentación permanente.
Enrojecimiento e hinchazón excesiva
En algunos casos raros, la piel puede enrojecerse e hincharse mucho. Esto es más 
común en las zonas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento o la hinchazón deberían 
disminuir al cabo de entre 2 y 7, y deben tratarse con aplicaciones de hielo frecuentes. 
Se puede limpiar delicadamente la zona, pero evite exponerse al sol. 
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infección
Si bien el riesgo de infección de la piel es muy bajo, puede estar presente tras una 
quemadura o herida ocasionada por el aparato.
Hematomas
Muy raramente el uso del aparato puede ocasionar hematomas azul-violáceos 
que pueden durar de 5 a 10 días. A medida que desaparece el hematoma, puede 
verificarse una decoloración marrón óxido de la piel (hiperpigmentación) que puede 
ser permanente.
Si se manifiestan efectos colaterales o complicaciones, se aconseja contactar con el 
médico o dermatólogo.

DEscripciÓN DEl aparato Y DE los accEsorios
Aparato con luz pulsada para uso doméstico, basado en la tecnología HPL (Home 
Pulsed Light) para la reducción permanente del vello no deseado. Por reducción 
permanente del vello se entiende la reducción estable a largo plazo del número de 
pelos que vuelven a crecer después de un ciclo de tratamiento. 
El aparato emite un pulso de luz que absorbe el pigmento presente en el vello. El haz 
de luz es transportado al bulbo piloso y genera un calor capaz de desactivarlo. El 
aparato también cuenta con dos electrodos que generan energía galvánica para tener 
una acción más eficaz del impulso luminoso.
Consulte la Guía ilustrativa para controlar el contenido del embalaje.

1 Sensor del color de la piel
2 Superficie de tratamiento
3 Datos técnicos del aparato
4 Panel de control
  4 A Botón de encendido/apagado y configuración del nivel de energía

  4 B Luz de control del color de la piel
  4 C Luz de dispositivo listo
  4 D Luces de indicación del nivel de energía
5 Conexión del alimentador
6 Rejillas de ventilación
7 Alimentador
8 Datos técnicos del alimentador
A. Escala de tonalidades de la piel

Para las características del aparato consulte el empaque exterior.
Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

zoNas DE tratamiENto
El aparato puede usarse para eliminar el vello no deseado del cuerpo en las 

siguiente zonas:
axilas, ingles, brazos, piernas, espalda, pecho.
Puede usarse incluso sobre el rostro femenino, en el área 
indicada por la línea blanca de puntos.
Es importante tratar solo las zonas del rostro donde haya vello 
no deseado visible, grueso y oscuro. Por el contrario, no se 
debe tratar el vello fino rubio a menudo presente en el área 

del mentón y de la zona debajo del mentón. 

proGrama DE DEpilaciÓN
Un ciclo típico de crecimiento del vello puede requerir de 18 a 24 meses. En 
el curso de este intervalo de tiempo pueden ser necesarias varias sesiones 
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para obtener una depilación permanente. 
La eficacia de la depilación varía de una persona a otra, de una zona a otra, 
según el color del vello y el nivel de tolerancia de la piel.
Plan de tratamiento recomendado en el curso de un ciclo completo de 
crecimiento del vello:
•	 De la sesión 1 a la sesión 4: el intervalo entre una sesión y otra debe ser 

de 2 semanas. 
•	 De la sesión 5 a la sesión 7: el intervalo entre una sesión y otra debe ser 

de 4 semanas.
•	 Las sesiones de mantenimiento sucesivas pueden realizarse de vez en 

cuando, de ser necesario, hasta obtener resultados duraderos. 
 Nota: tratar la misma parte del cuerpo con mayor frecuencia respecto 

de la aconsejada (cada dos semanas) no mejorará los resultados de 
la depilación. 
A causa de cambios hormonales y fisiológicos de otro tipo, los folículos de 
pelo latentes pueden activarse. Por lo tanto pueden ser necesarias sesiones 
de depilación de mantenimiento ocasionales.
La reacción individual depende del tipo de vello y de factores biológicos 
capaces de influir sobre el ciclo de crecimiento del vello. Con respecto al 
programa de depilación aconsejado, algunas personas podrían reaccionar 
con mayor o con menor velocidad.
De todas maneras, no puede esperarse un resultado duradero con solo una 
o dos sesiones.
El aparato no es eficaz con el pelo blanco. El aparato puede ser menos 
eficaz en vello gris natural, rubio claro y pelirrojo.

iNFormaciÓN DEtallaDa aNtEs DEl uso
NiVEl DE ENErGÍa
El aparato puede configurarse en 5 niveles de energía, de 1 (el más bajo) a 5 
(el más alto), representados por 5 luces que indican el nivel de energía (4D).
coNFiGuraciÓN DEl NiVEl DE ENErGÍa
Presione la tecla de encendido/apagado y configuración del nivel de energía 
(4D). Cada vez que se presiona, el nivel de energía aumenta de 1 hasta 5; 
tras el nivel 5 regresa al 1.
Realice esta operación hasta que el nivel deseado quede configurado.
La luz de indicación del nivel de energía (4D) se pondrá en la posición que 
corresponde al nivel de energía configurado.

¡aDVErtENcia! inicie siempre una sesión de depilación 
ajustando el nivel de energía detectado mediante el patch test.

El sENsor DEl color DE la piEl (1)
La aplicación del sistema de depilación con luz pulsada sobre la piel de tonalidad 
muy oscura puede ocasionar efectos colaterales negativos como quemaduras, 
ampollas, variaciones del color de la piel (hiper o hipopigmentación).
El aparato está equipado con un sensor del color de la piel (1) que mide la 
tonalidad de la piel de la zona tratada desde el inicio de cada sesión y, de vez 
en cuando, en el curso de la sesión.
Si el sensor del color de la piel (1) detecta una piel demasiado oscura para la 
aplicación, el aparato deja automáticamente de emitir pulsos luminosos y las 
luces de control del color de la piel (4B) comienzan a parpadear rápidamente. 
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Si esto se verifica, intente usar el aparato sobre otra parte del cuerpo o 
comuníquese con el servicio de asistencia de IMETEC.
El sENsor DE coNtacto Y moVimiENto
El sensor de contacto permite la emisión del pulso solo cuando la superficie 
de tratamiento (2) está en contacto completo con la piel.
Además, cuando la superficie de tratamiento (2) está en contacto con la piel y 
se hace deslizar sobre esta, el aparato emite automáticamente pulsos repetidos.
las Dos moDaliDaDEs DE aplicaciÓN
El aparato puede aplicarse con dos modalidades: “por pulsos” y “por deslizamiento”.
método por pulsos
El método por pulsos es el ideal cuando se emplean niveles de energía más altos, 
puesto que permite controlar mejor la cobertura del área cutánea. A cada presión de la 
superficie de tratamiento (2) sobre la piel, corresponde la emisión de un pulso luminoso.
Para garantizar la cobertura completa de la zona a tratar y evitar superposiciones 
peligrosas de pulsos, es necesario seguir una técnica determinada durante la sesión:
•	 Imagine que subdivide la zona a tratar en filas.
•	 Emita un pulso procediendo ordenadamente, comenzando desde el extremo 

de cada fila y procediendo en secuencias hacia el otro extremo (de abajo hacia 
arriba, o de la derecha a la izquierda, según la zona tratada).

La posición encajonada de la superficie de tratamiento (2) crea marcas temporales 
sobre la piel, debido a la ligera presión que ejerce el cabezal sobre la piel.
Estas marcas son visibles durante pocos instantes, y son útiles para establecer de 
manera exacta la posición del pulso sucesivo.
método por deslizamiento
El método por deslizamiento es el ideal cuando se emplean niveles de energía 
bajos, y permite realizar sesiones más rápidas y eficientes. Cuando se emplea el 

método de deslizamiento, mantenga la superficie de tratamiento (2) en contacto 
directo con la piel arrastrando lentamente el dispositivo de manera continua por 
el área que se va a tratar sin interrumpir el contacto con la piel.

 Nota: Haga deslizar el aparato sobre la piel con una velocidad que 
permita evitar porciones de piel no tratadas o superposición de pulsos.
En los niveles de energía más bajos (1 y 2), el dispositivo requiere solo 1 – 1,5 segundos 
para cargarse entre un pulso y otro, lo que ofrece una secuencia ininterrumpida de destellos.

¡aDVErtENcia! No superponga pulsos de luz.
¡No trate la misma zona de la piel más de una vez en 
cada sesión de depilación!
si nota un calor excesivo, picor en la piel y ampollas o 
quemaduras, deje de usarlo inmediatamente.

cÓmo EFEctuar El patcH tEst
Siendo que la tonalidad de la piel y la sensibilidad de esta varía de una zona a otra, 
conviene realizar un patch test sobre cada zona del cuerpo que va a tratar. 
•	 Controle principalmente la tonalidad de su piel comparándola con la tabla presente 

en el embalaje y en el manual de instrucciones. 
•	 Identifique una zona pequeña que vaya a tratar. 
•	 Rasure la zona que va a tratar.
•	 Después de haber configurado la potencia más baja, coloque la superficie de tratamiento 

(2) sobre la zona. El aparato emite automáticamente un pulso luminoso. Si después del 
pulso no advierte ninguna molestia, aumente la potencia al siguiente nivel, desplace la 
superficie de tratamiento (2) sobre la porción de piel contigua y emita un nuevo pulso. 
Aumente el nivel de potencia sobre cada porción de piel sucesiva hasta alcanzar el nivel 
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máximo indicado para su tipo de piel (como se indica en la escala de tonalidades de la 
piel A). Durante el tratamiento, es posible (y normal) advertir una sensación de calor en 
la piel. Si se advierte en cambio una sensación de molestia, significa que el nivel máximo 
de potencia soportado es el nivel anterior.

•	 Después de 1 hora controle la zona: si no se observa enrojecimiento y/o sensación 
molesta, se puede comenzar con el tratamiento en la zona de prueba con el último 
nivel de energía configurado. Si persiste el enrojecimiento, significa que el nivel 
máximo de potencia tolerado por su piel es el nivel anterior. Repita el patch test en 
cada parte del cuerpo que se desee tratar. 

Si bien es extremadamente raro, si perdura la hipersensibilidad durante más de 24 
horas, se aconseja consultar al médico.

¡aDVErtENcia! la potencia afecta directamente al 
resultado, sin embargo, debido al principio de calor 
del tratamiento, no se debe sobrepasar el límite 
máximo tolerado por la piel de cada uno. Este límite 
es normalmente alto para pieles claras y bajo para la 
piel oscura porque la melanina, que oscurece la piel, 
aumenta la producción de calor.
No exceda por ningún motivo el límite máximo que 
tolera su piel para eliminar molestias.

prEparaciÓN DE las zoNas por tratar
•	 Quítese todas las joyas antes de usar el aparato.

•	 La piel debe estar rasurada, limpia, seca y sin maquillaje, antitranspirante 
o desodorante.

•	 En el rostro, si el vello oscuro que se va a tratar es poco y se encuentra disperso 
no es necesario rasurar la zona pero sí cortarlo con las tijeras. Si el vello es muy 
corto (entre 1 y 2 mm) y no muy grueso, no es necesario rasurar o recortar.

•	 Los lunares, las manchas oscuras, tatuajes y los labios deben cubrirse con lápiz 
blanco o con tiritas blancas.

¡aDVErtENcia! lea atentamente todas las 
advertencias y precauciones de seguridad, las 
posibles reacciones adversas, las zonas de 
tratamiento y el programa de depilación.

uso
prEparaciÓN DEl aparato
1. Saque el aparato y los demás componentes del embalaje.
2. En el caso de almacenamiento del aparato en un ambiente muy frío, espere hasta 

que el aparato haya alcanzado una temperatura de al menos 15 °C.
3. Enchufe el cable del alimentador (7) en la conexión del alimentador (5).
4. Enchufe el alimentador (7) en una toma de corriente: todos los indicadores 

luminosos en el panel de control (4) se encienden y se apagan de forma autónoma.
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¡aDVErtENcia! No utilice este aparato si hay signos 
visibles de daños.

tratamiENto 
5. Presione el botón de encendido/apagado y configuración del nivel de energía (4A): 

la luz amarilla de indicación del nivel de energía 1 (4D) se enciende y el sistema 
de ventilación se activa (se oye un ruido parecido al de un secador de pelo).

6. Aproximadamente 1 segundo después de presionar el botón de encendido/
apagado y configuración del nivel de energía (4A), la luz de dispositivo listo 
(4C) se enciende: el aparato queda automáticamente configurado en el nivel 
de energía más bajo.

7. Configure el nivel de energía con el que desee realizar el tratamiento. Para 
configurar el nivel de energía siga las indicaciones del capítulo “Información 
detallada antes del uso”.

8. Aplique con firmeza la superficie de tratamiento (2) a la piel. Solo cuando la 
superficie de tratamiento (2) está en perfecto contacto con la piel, la luz dispositivo 
listo (4C) empieza a parpadear lentamente. 

9. El aparato comprueba automáticamente el color de la piel, y emite un pulso 
de luz acompañado por una señal acústica similar a un chasquido. Es posible 
advertir una leve sensación de calor y picor. Si se advierte un calor excesivo, 
picor o si aparecen sobre la piel ampollas o pequeñas quemaduras, interrumpa 
inmediatamente el uso.

10. Escoja la modalidad de aplicación para proseguir con el tratamiento. 
método por pulsos
11A.Quite la superficie de tratamiento (2) de la piel. El aparato se recarga de inmediato 

para el pulso siguiente. Después de algunos segundos (en base al nivel de energía 
configurado) la luz de dispositivo listo (4C) se enciende. Coloque la superficie 
de tratamiento (2) sobre una nueva porción de piel: la luz de dispositivo listo 
(4C) comienza a parpadear lentamente y el aparato emite un nuevo pulso. Use 
las marcas de presión dejadas precedentemente para colocar la superficie de 
tratamiento sobre la porción de piel contigua, evitando tanto los intervalos como 
la superposición de pulsos (véase el apartado “Cobertura completa de la zona 
a tratar”).

11A.Repita el proceso hasta cubrir toda la zona que hay que tratar.
método por deslizamiento
11B.Mantenga la superficie de tratamiento (2) en contacto con la piel y con un 

movimiento de deslizamiento lento, sin interrumpir el contacto con la piel, haga 
deslizar el dispositivo de manera constante por el área que se va a tratar. El 
tiempo de recarga entre un impulso y otro permite una secuencia ininterrumpida 
de destellos. Asegúrese de cubrir toda la zona que desea tratar, y evite asimismo 
pasar varias veces sobre la misma zona durante la sesión.

tras El tratamiENto
12. Presione el botón de encendido/apagado y configuración del nivel de energía 

(4A) para apagar el aparato.
13. Recuerde el nivel de energía utilizado para la sesión de tratamiento, ya que no 

se restablecerá cuando se encienda nuevamente el aparato. 
14. Desconecte el cable del alimentador (7) de la toma eléctrica. 
cuidado de la piel después de la sesión de depilación.
Véase el apartado “Otras precauciones para un uso seguro”.
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maNtENimiENto

¡aDVErtENcia! Desconecte siempre el aparato de la 
red eléctrica antes de limpiar o realizar el mantenimiento. 

limpiEza Y maNtENimiENto
Se recomienda limpiar el aparato y la superficie de tratamiento (2) después de cada 
sesión de depilación:
•	 Desconecte el aparato del alimentador (7) antes de limpiarlo.
•	 Limpie delicadamente la superficie del cabezal y la superficie de tratamiento (2) 

con un paño seco y limpio.
•	 Conserve el aparato en un lugar fresco y seco, alejado de las fuentes de calor 

y del agua.

proBlEmas Y solucioNEs

El aparato no se 
enciende

1.	Verifique	 que	 el	 alimentador	 (7)	 esté	 introducido	 correctamente	 en	 la	
conexión del alimentador (5).
2.	Verifique	que	el	alimentador	(7)	esté	conectado	a	una	toma	eléctrica	en	
la pared.

cuando la 
superficie de 
tratamiento (2) 
está en contacto 
con la piel, no se 
emite una luz

1.	Verifique	que	la	luz	de	dispositivo	listo	(4C)	esté	encendida	para	asegurarse	
de	tener	un	buen	contacto	con	la	piel	y	que	la	superficie	de	tratamiento	(2)	
sea	presionada	uniformemente	y	con	firmeza	sobre	la	piel.	O	BIEN	
2. Controle las luces de indicación del nivel de energía (4D): si una o varias 
luces parpadean indican la presencia de un error de sistema. Si el problema 
persiste, comuníquese con el Centro de asistencia al cliente lMETEC.

El aparato 
ha dejado de 
funcionar y 
está en modo 
standby

Presione de nuevo el botón de encendido/apagado (4A) para encender el 
aparato.

ElimiNaciÓN
El embalaje del aparato se ha realizado con materiales reciclables. Elimine 
el embalaje respetando las normas de protección medioambiental.
De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (WEEE), el símbolo del contenedor tachado 
presente en el aparato o en su embalaje indica que el aparato debe 
eliminarse separado del resto de residuos al final de su vida útil.
El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato a un centro autorizado 

de reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Como alternativa, en lugar 
de encargarse de la eliminación, el usuario podrá entregarlo al distribuidor al 
comprar un aparato nuevo equivalente. El usuario puede entregar productos 
electrónicos que midan menos de 25 cm a vendedores de productos electrónicos 
que tenga un área de ventas mínima de 400 m2 gratuitamente y sin ninguna 
obligación de compra. Una adecuada recogida selectiva y el siguiente envío 
del aparato para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ecocompatible, 
contribuyen a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente 
y la salud pública, y favorecen el reciclaje de los materiales que componen el 
aparato.
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asistENcia Y GaraNtÍa

El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha de 
entrega. La fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible 
claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior.
En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega, se garantiza la 
reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a no ser que una de las dos 
soluciones resulte desproporcionada respecto de la otra. El comprador tiene el deber 
de comunicar a un Centro de Asistencia el defecto de conformidad en un plazo de 
dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.
La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:

a. daños por transporte o por caídas accidentales,
b. instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada,
c. reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado,
d. ausencia o incorrecto mantenimiento y limpieza,
e. producto y/o partes de productos sujetos a desgaste y/o de consumo,
f. incumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, 
negligencia o desidia durante el uso.

La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que esta garantía 
no cubre todas aquellas circunstancias que no dependan de defectos de 
fabricación del aparato.
Además, la garantía queda excluida en todos los casos de uso inadecuado del 
aparato y en caso de uso profesional.
La empresa no asume ninguna responsabilidad por posibles daños que puedan 
afectar directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos 

como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones del “Manual de 
instrucciones y advertencias” en materia de instalación, uso y mantenimiento del 
aparato.
Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.

modo de asistencia
La reparación del aparato debe realizarse en un Centro de Asistencia autorizado. El 
aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un 
documento fiscal en el que figure la fecha de venta o entrega.
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iNtroDução
Prezado cliente, agradecemos pela compra de nosso produto. Temos certeza de que irá apreciar a sua 
qualidade e fiabilidade, pois foi projetado e fabricado tendo em vista, em primeiro lugar, a satisfação do 
cliente. As presentes instruções para a utilização estão em conformidade com a norma europeia EN 82079.

aDVErtÊNcia! instruções e avisos para o emprego 
seguro do aparelho
antes de utilizar este aparelho, leia atentamente 

as instruções para o uso, principalmente as notas sobre a 
segurança e as advertências que devem ser respeitadas. 
conserve este manual com o respetivo guia ilustrado para 
que possa ser consultado futuramente. No caso de ceder o 
aparelho a terceiros, entregar também toda a documentação.

 Nota: se ao ler este manual algumas partes resultarem difíceis 
de entender, ou no caso de dúvidas antes de utilizar o produto, 
contacte a empresa junto à morada indicada na última página.

 Nota: os deficientes visuais podem consultar a versão 
digital destas instruções para o uso no site  
www.tenactagroup.com

ÍNDicE
aviso sobre a segurança   página 91
símbolos   página 95
contraindicações para o uso do produto   página 96
outras precauções para o uso seguro   página 100
possíveis efeitos colaterais   página 103
Descrição do aparelho e dos acessórios   página 106
Áreas de tratamento   página 107
programa de depilação   página 108
aprofundamentos antes do uso   página 109
Emprego   página 113
manutenção   página 116
problemas e soluções   página 116
Eliminação   página 117
assistência e garantia   página 118
Escala de tonalidades da pele   i
Dados técnicos do produto   ii
Dados técnicos do alimentador   ii
Guia ilustrativo   iii

aVisos soBrE a sEGuraNça 

• após remover o aparelho da embalagem, controle a sua integridade 
com base no desenho e se há danos causados pelo transporte. Em caso 
de dúvida, não utilize o aparelho e contacte um centro de assistência 
autorizado.
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cuiDaDo! remova do aparelho todos os materiais com função 
de comunicação como, por exemplo, rótulos, etiquetas etc. antes 
do uso.

aDVErtÊNcia! risco de asfixia.
as crianças não devem brincar com a embalagem. mantenha o 
saco plástico fora do alcance de crianças.

• Este aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade para a qual foi 
concebido, ou seja, como depilador para uso doméstico. Qualquer outro 
tipo de uso é considerado não conforme e, portanto, perigoso.

• antes de ligar o aparelho à rede elétrica, certifique-se de que os 
parâmetros de tensão e frequência indicados nos dados técnicos do 
aparelho correspondam aos valores do fornecimento de energia elétrica. 
Estes dados técnicos estão indicados no aparelho ou na unidade de 
suprimento de energia, se houver (refira-se ao guias ilustrado).

• Este aparelho pode funcionar automaticamente com frequência de 50 Hz 
ou 60 Hz.

• o aparelho deve ser utilizado somente com a unidade de suprimento de 
energia fornecida.

• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas a partir dos 16 anos e 

por pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas 
ou sem experiência e conhecimento sobre o uso do produto se forem 
supervisionados ou instruídos sobre o uso do aparelho de forma segura 
e se compreenderem os perigos inerentes ao uso do mesmo. as crianças 
não devem utilizar o aparelho. as crianças não devem brincar com o 
aparelho. as operações de limpeza e manutenção de usuário não devem 
ser feitas por crianças.

•  Não utilizE o aparelho com as mãos e pés molhados ou descalço.
•  Não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a 

ficha da tomada. 
•  Não puxe ou levante o aparelho pelo cabo de alimentação.
•  Não EXpoNHa o aparelho à humidade, agentes atmosféricos (chuva, 

sol, etc.) ou temperaturas extremas. 
• o aparelho não deve ser deixado sem vigilância se estiver ligado.
• Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar ou efetuar a 

manutenção e quando o aparelho não estiver em uso.
• Em caso de defeito ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não 

tente repará-lo. contacte um centro de assistência técnica autorizada para 
efetuar as devidas reparações. 

• se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por 
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um centro de assistência técnica autorizado de modo a prevenir todos os 
riscos.

• Quando o aparelho for utilizado em uma casa de banho, desligue-o após 
o uso pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o 
aparelho estiver desligado.

• para proteção adicional, é aconselhável instalar um dispositivo de 
corrente residual (rcD) com taxa de corrente residual não superior a 
30 ma (10 ma, como valor ideal) no circuito elétrico da casa de banho. 
solicite informações ao seu instalador para que o aconselhe.

aDVErtÊNcia! Não utilize este aparelho nas proximidades de 
banheiras, duches, pias ou outros recipientes que contenham água.

•  Evite que este aparelho entre em contacto com água, outros líquidos, 
spray ou vapor. para todas as operações de limpeza e manutenção, refira-
se às instruções no respetivo capítulo.

•  Não use este aparelho em animais.
• Este aparelho é destinado somente ao uso pessoal. Não compartilhe o 

produto com outras pessoas.
• para as características do aparelho, refira-se à embalagem externa.
• utilize o aparelho apenas com os acessórios fornecidos, que são partes 

essenciais do mesmo.

• Este aparelho Não é adequado para o uso na presença de misturas 
inflamáveis de anestésico com ar, oxigénio ou protóxido de azoto. 

•  Não obstrua os filtros de ventilação.
•  Não utilize o aparelho em caso de fissuras ou ruturas no sensor de cor 

da pele.
•  Não utilize o aparelho em caso de fissuras ou ruturas na embalagem.
•  Não utilize o aparelho em caso de danos na lâmpada ou fissuras, 

ruturas ou ausência da superfície do tratamento.

sÍmBolos
Advertência
Cuidado Isolamento duplo

Proibido Somente para uso em ambientes 
fechados

Não adequado ao uso na casa de 
banhos ou duche Longe dos olhos

Stand-by Dispositivo pronto para emitir 
impulso

Conector de alimentação elétrica 
Polaridade Não em pele abronzada
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coNtraiNDicaçÕEs para o uso Do proDuto

aDVErtÊNcia! avisos sobre a segurança. leia 
antes de usar o aparelho.

Este aparelho Não está destinado para ser utilizado por 
qualquer pessoa. leia e considere todas as informações 
contidas no parágrafo seguinte antes de usá-lo. para 
ulteriores informações e conselhos personalizados, 
visite o sítio da internet em www.bellissima.com. 
No caso de não ter certeza sobre a possibilidade de usar o aparelho, peça um 
conselho ao seu médico ou dermatologista!

 Não utilizE o aparElHo Em uma Das sEGuiNtEs coNDiçÕEs:
• Durante a gravidez ou aleitamento.
• Em caso de exposição ao sol ou a uma máquina para bronzeamento 

artificial nos últimos 28 dias.
• Em caso de tatuagem ou maquilhagem permanente na área a ser tratada.
• Em presença de manchas de cor marrom escura ou preta, como grandes 

sardas, manchas de nascença, pintas ou verrugas na área a tratar.
• Em caso de eczemas, psoríase, feridas abertas ou infeções ativas (como 

herpes) na zona a ser tratada. aguarde até que a zona enferma esteja 
curada antes de usar o aparelho.

• História de formação de queloides.
• Fotossensibilidade.
• Em caso de assunção de fármacos que tornam a pele mais sensível à luz, 

incluindo agentes anti-inflamatórios não esteroides (como a aspirina, 
ibuprofeno, paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas, tiázide, diuréticos, 
sulfoniluréias, sulfonamida, Dtic, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, 
alfa-hidroxi-ácidos (aHas), alfa-hidroxiácidos (aHa), beta-hidroxi-ácidos 
(BHa), retin-a®, accutane® e ou ácido azeláico.

• Em caso de condições anormais da pele, como vitiligo ou albinismo.
• No caso de varizes nas áreas a tratar.
• Em caso de tratamentos recentes ou atuais com alfa-hidroxiácidos 

(aHa), beta-hidroxi-ácidos (BHa), retin-a®, retinoides tópicos ou ácido 
azeláico.

• Em caso de condições da pele anormais causadas por diabetes ou 
outras doenças sistémicas ou metabólicas.

• Em caso de tratamento com accutane® (isotretinoína) nos últimos 6 
meses.

• Em caso de regime com esteroides durante os últimos 3 meses.
• Em caso de histórico de herpes na zona de tratamento, exceto após 

consultar um médico e ter recebido um tratamento preventivo para o uso 
do aparelho.

• ao sofrer de epilepsia.
• se for portador de um sistema ativo como marca-passo (pacemaker), 

dispositivo para incontinência urinária, bomba de insulina, etc.
• ao sofrer de doenças ligadas à fotossensibilidade, como a porfíria, 

erupção polifórmica à luz, orticária solar, lúpus, etc.
• ao ter um histórico de câncer da pele ou áreas da pele predispostas ao 

desenvolvimento de doenças malignas.
• Em caso de sessões de radioterapia ou quimioterapia realizadas nos 

últimos 3 meses.
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• por qualquer outro problema que torna o tratamento desprovido de 
segurança, segundo o parecer do seu médico.

aDVErtÊNcia! o aparelho pode ser menos eficaz na 
depilação de mulheres com disfunções hormonais 
que podem causar crescimento excessivo de pelos, 
irsutismo ou crescimento anómalo de pelos no rosto e 
pescoço. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico.

a cor Da pElE
O aparelho remove pelos indesejáveis, influindo de modo seletivo sobre o pigmento 
do pelo. Quantidades diferentes de pigmento (melanina) estão presentes também 
no tecido cutâneo circunstante. A quantidade de pigmento presente na pele, que 
se manifesta na tonalidade da pele, determina o grau de risco ao qual a pele está 
exposta ao usar qualquer método de depilação baseado na luz pulsada.

aDVErtÊNcia! antes de usar o aparelho, compare a 
cor da própria pele com a escala de tonalidades da 
pele ilustrada neste manual e/ou na embalagem do 
produto.

pElE NaturalmENtE Escura
Tratar a pele escura com o aparelho pode causar efeitos colaterais negativos, tais 
como queimaduras, bolhas e variações na cor da pele (hiper ou hipo-pigmentação). 

sKiN color sENsor
O aparelho é provido de um sensor da cor da pele (1) que mede a tonalidade 
da pele da zona tratada no início de cada sessão e periodicamente no 
decorrer da sessão. O sensor da cor da pele (1) assegura que sejam 
emitidos impulsos somente sobre tonalidades de pele adequadas.

pElE BroNzEaDa

Não usE o aparelho em níveis de energia entre 2 e 5 
sobre pele bronzeada ou após exposição recente ao 
sol e/ou a lâmpadas de bronzeamento. Não exponha 
as áreas tratadas ao sol. Este uso pode causar efeitos 
colaterais negativos, tais como queimaduras, bolhas e 
variações na cor da pele (hiper ou hipo-pigmentação).

A pele bronzeada, especialmente depois de exposição ao sol, contém grandes 
quantidades de melanina. Isto vale para todos os tipos e todas as cores da pele, 
inclusive para aqueles tipos que aparentemente não se bronzeiam rapidamente. 
A presença de grandes quantidades de melanina expõe a pele a um risco maior 
quando se usa qualquer método de depilação baseado na luz.
ao utilizar o aparelho nos níveis de energia entre 2 e 5, evite a exposição ao 
sol e/ou a lâmpadas de bronzeamento por 4 semanas antes do tratamento 
com o aparelho! só é possível continuar a usar o aparelho após a exposição 
ao sol se for definido o nível de energia mais baixo (nível 1).
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Entende-se como exposição ao sol uma exposição não protegida constante 
à luz direta do sol por mais de 15 minutos, ou uma exposição não protegida 
constante à luz indireta do sol por mais de 1 hora.
Proteja sempre a pele tratada recentemente ao ser exposta ao sol, passando 
meticulosamente um filtro solar SPF 30 ou superior durante 2 semanas após 
cada sessão de depilação. O aparelho pode ser usado para o tratamento 
dos pelos numa zona delimitada do rosto. Durante o tratamento desta zona, 
deve ser tomado muito cuidado para evitar os olhos. 

outras prEcauçÕEs para o uso sEGuro
os olHos

Não use o aparelho ao redor ou perto dos olhos. 

O aparelho pode ser usado para o tratamento dos pelos numa zona 
delimitada do rosto. Durante o tratamento desta zona, deve ser tomado 
muito cuidado para evitar os olhos.
aNtEs Do tratamENto

•	  Não olhe diretamente para a luz que chega da superfície de tratamento.
•  Não aponte a superfície de tratamento tentando emitir um impulso de 

luz na direção de um espaço vazio.

aDVErtÊNcia! mantenha o aparelho longe dos 
olhos.

•  Não use o aparelho sobre nenhuma parte do corpo na qual se 
poderia querer ter pelos sucessivamente.

•  Não use o aparelho sobre os mamilos ou órgãos genitais.

o NÍVEl DE ENErGia
Escolha ATENTAMENTE o nível de energia a ser usado! 
O nível de energia refere-se à intensidade do impulso de luz que é projetado 
na pele durante o uso, do nível mais baixo ao nível mais alto. As luzes de 
indicação do nível de energia (4D) indicam o nível de energia definido.
Quando o nível de energia sobe, melhoram os resultados mas aumenta o 
risco de efeitos colaterais (consulte parágrafo “Possíveis efeitos colaterais”).
• inicie sempre o tratamento usando o valor do nível de energia 

mais baixo. 
• raspe sempre a zona que deve ser tratada e assegure-se de que 

a pele esteja limpa e seca antes de usar o aparelho. 
Os melhores resultados são obtidos após 3 dias do corte, quando os pelos 
possuem comprimento de 1 ou 2 mm. 
Somente ao sentir pouco ou nenhum desconforto durante e após o uso com 
a energia definida no valor mais baixo, na próxima sessão será possível 
aumentar a definição da energia para o nível sucessivo, a assim por diante, 
até o nível suportado pelo próprio tipo de pele. Para instruções detalhadas 
sobre a definição do nível de energia, consulte “Nível de Energia” no 
parágrafo “Aprofundamentos antes do uso”.
•	 No rosto, quando os pelos escuros a tratar são poucos e finos, não é 

necessário raspar a área e basta cortá-los com a tesoura. Se os pelos 
são muito curtos (cerca de 1-2 mm) e não são muito grossos, não é 
necessário raspá-los ou cortá-los.
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• cubra marcas de nascença da pele e tatuagens antes da aplicação.
• cubra manchas de cor marrom escura ou preta, como grandes sardas, 

marcas de nascença, pintas ou verrugas antes de usar o aparelho.
•  Não use líquidos inflamáveis, como álcool, produtos que 

contenham álcool (inclusive perfumes, produtos sanitários, etc), 
ou acetona para limpar a pele antes de usar o aparelho.

o tEstE DE coNtacto
Antes de iniciar o tratamento é recomendável efetuar um teste de contacto 
(patch test) para identificar o nível máximo de tolerância da própria pele 
ao impulso luminoso. Para as indicações sobre como efetuar o teste de 
contacto, consulte o parágrafo “Aprofundamentos antes do uso”.

DuraNtE o tratamENto

aDVErtÊNcia! EVitE tratar a mesma porção de pele 
mais de uma vez em cada sessão de depilação e nem 
sobreponha as áreas de tratamento!

aDVErtÊNcia! Não sobreponha os impulsos! 

• se ocorrer a formação de bolhas sobre a pele, ou se a pele arder, 
iNtErrompa imEDiatamENtE o uso do aparelho.

• assegure-se de que a superfície de tratamento esteja direcionada 
para a pele e completamente em contacto com a mesma.

• remova a superfície de tratamento da pele se a pele ou a 
superfície de tratamento estiverem excessivamente quentes.

DEpois Do tratamENto
•	 Após o tratamento é possível aplicar na zona tratada um creme ou uma loção 

hidratante delicada ou lenitiva sem álcool e perfume.
• se for efetuado o tratamento em níveis de energia de 2 a 5 Não exponha 

intencionalmente a pele ao sol e ou tratamentos bronzeadores.
• Durante as duas semanas sucessivas a cada sessão de 

tratamento efetuada em qualquer nível de energia, em caso de 
exposição ao sol não intencional, proteja a pele tratada com um 
creme que contenha filtro solar spF 30 ou superior.

aDVErtÊNcia! o uso do aparelho pode causar 
alterações temporárias na pigmentação (consulte a 
secção “possíveis efeitos colaterais).

possÍVEis EFEitos colatErais
Quando é usado de acordo com as instruções, os efeitos colaterais e as 
complicações associadas ao uso do aparelho são raras. 
No entanto, todos os procedimentos cosméticos, inclusive aqueles destinados 
para o uso doméstico, comportam alguns riscos. Consequentemente é 
importante entender e aceitar os riscos e as complicações que podem vir 
a ocorrer com os sistemas de depilação a luz pulsada projetados para uso 
doméstico.
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caso ocorra a manifestação de efeitos colaterais ou complicações, é 
aconselhável entrar em contacto com o próprio médico ou dermatologista.

Evento Negativo
probabilidade 
do Evento 
Negativo

Efeito Negativo
probabilidade 
do Efeito 
Negativo

Acumulados
impulsos múltiplos
ou sobreposição
na mesma
porção de pele

Mínimo

Desconforto Mínimo na Pele Mínimo
Avermelhamento da Pele Mínimo
Maior Sensibilidade da Pele Mínimo
Feridas e queimaduras Raro
Cicatrizes Raro
Alterações de Pigmentação Raro
Avermelhamento e Inchaço 
Excessivo Raro

Infecção Irrelevante
Contusão Irrelevante

Desconforto mínimo na pele
Apesar da depilação com luz pulsada doméstica ser geralmente muito bem tolerada, 
a maior parte dos utilizadores experimenta um ligeiro desconforto durante o uso, 
geralmente descrito como uma ligeira sensação de calor ou comichão nas zonas 
da pele tratadas. Esta sensação pode ser percebida durante a aplicação ou durante 
alguns minutos após a aplicação.
Qualquer sensação que seja mais forte do que o desconforto mínimo não é normal 
e significa que é necessário interromper o uso porque a própria pele não é capaz de 
tolerar o tratamento de depilação, ou que a definição do nível é muito alto. 
avermelhamento da pele
A pele poderia apresentar avermelhamento imediatamente após o uso ou durante 
as 24 horas sucessivas. O avermelhamento geralmente desaparece no prazo de 24 

horas. Consulte o próprio médico se o avermelhamento não desaparecer no prazo 
de 2 ou 3 dias.
maior sensibilidade da pele
A pele da zona tratada torna-se mais sensível e é possível que fique seca ou 
escamosa.
Feridas e Queimaduras da pele
Muito raramente podem ocorrer queimaduras ou feridas após a aplicação. 
Queimadura ou feridas podem demorar algumas semanas para curar, e, em casos 
muito raros, podem deixar uma cicatriz permanente visível.
cicatrizes
Apesar de ser muito raro, pode ocorrer a formação de cicatrizes permanentes. 
Geralmente, quando são formadas cicatrizes, têm a forma de uma lesão plana e 
branca da pele (hipotrófica).
No entanto, a cicatriz pode ser muito grande e vermelha (hipertrófica) ou grande e 
estendida para além das margem da própria ferida (queloide). Podem ser necessários 
tratamentos estéticos sucessivos para melhorar o aspecto da cicatriz.
alterações de pigmentação
Em alguns casos raros, existe o risco de uma hiper-pigmentação temporária (maior 
pigmentação ou coloração marrom) ou hipo-pigmentação (branqueamento) na 
zona da pele circunstante ao pelo. O risco de alteração da pigmentação da pele é 
maior para pessoas com tonalidade de pele escura. Geralmente a descoloração ou 
alterações do pigmento da pele são temporárias e raramente é causada uma hiper-
pigmentação ou hipo-pigmentação permanente.
avermelhamento e inchaço Excessivo
Em alguns casos a pele pode tornar-se muito vermelha e inchada. Isto é mais comum 
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em zonas sensíveis do corpo. O avermelhamento e o inchaço devem diminuir no período 
que varia de 2 a 7 dias sucessivos e devem ser tratados com aplicações frequentes de 
gelo. É possível limpar delicadamente a zona, mas evitar a exposição ao sol. 
infecção
A infecção da pele é muito rara, mas é sempre um risco possível após uma 
queimadura ou ferida causada pelo aparelho.
Equimose
Muito raramente o uso do aparelho pode causar equimoses azuis ou roxas, que podem 
durar de 5 a 10 dias. Enquanto a equimose clareia, pode ocorre a formação de uma 
coloração marrom-ferrugem na pele (hiper-pigmentação) que pode ser permanente.
Caso ocorra a manifestação de efeitos colaterais ou complicações, e aconselhável 
entrar em contacto com o próprio médico ou dermatologista.

DEscrição Do aparElHo E Dos acEssÓrios
Aparelho a luz pulsada para o uso doméstico, baseado da tecnologia HPL (Home 
Pulsed Light) para redução permanente dos pelos supérfluos. A redução permanente 
dos pelos significa redução estável a longo prazo do número de pelos que crescem 
após um ciclo de tratamento. 
A aparelho emite um impulso de luz que é absorvido pelo pigmento presente no pelo. 
O feixe de luz é conduzido até o bulbo capilar, gerando um calor capaz de desativá-
lo. O aparelho é dotado de dois elétrodos que geram energia galvânica para uma 
ação mais eficaz do impulso luminoso.
Consultar o Guia ilustrativo para controlar o conteúdo da embalagem.

1 Sensor da cor da pele
2 Superfície de tratamento

3 Dados técnicos do aparelho
4 Painel de controlo
  4 A Tecla liga/desliga e de definição do nível de energia
  4 B Luzes de controlo da cor da pele
  4 C Luz dispositivo pronto
  4 D Luz de indicação do nível de energia
5 Conexão do alimentador
6 Grelhas de ventilação
7 Alimentador
8 Dados técnicos do alimentador
A. Escala de tonalidade da pele

Para as características do aparelho, referir-se à embalagem externa.
Utilizar somente com os acessórios fornecidos.

ÁrEas DE tratamENto
O aparelho pode ser usado para remover pelos indesejáveis do corpo nas seguintes 
zonas:
axilas, linha do biquíni, braço, pernas, costas, peito.

Pode ser usado também no rosto feminino na área indicada pela 
linha branca tracejada.
É importante tratar somente as zonas do rosto nas quais estejam 
presentes pelos supérfluos, espessos e escuros. Por sua vez, não 
deve ser tratada a pelugem fina e clara frequentemente presente na 
área do queixo e da zona em baixo do queixo. 
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proGrama DE DEpilação
Um ciclo típico de crescimento do pelo pode demorar de 18 a 24 meses. No decorrer 
deste intervalo de tempo podem ser necessárias várias sessões para a obtenção 
uma depilação permanente. 
A eficiência da depilação varia conforme a pessoa e a zona, de acordo com a cor dos 
pelos e com o nível de tolerância da própria pele.
Plano de tratamento recomendado durante um ciclo completo de crescimento do pelo:
•	 Da sessão 1 à sessão 4: efetuar as sessões com um intervalo de duas semanas 

entre si.
•	 Da sessão 5 à sessão 7: efetuar as sessões com um intervalo de 4 semanas entre si.
•	 As sessões sucessivas de manutenção poderão ser efetuadas esporadicamente, 

se e quando necessário, até à obtenção de resultados duradouros. 

 Nota: tratar a mesma parte do corpo mais frequentemente do que foi 
aconselhado (a cada duas semanas), não melhorará os resultados da depilação. 
Por causa de alterações hormonais e fisiológicas de outro tipo, folículos de pelos latentes 
podem tornar-se ativos. Portanto, podem ser necessárias sessões de depilação de 
manutenção ou esporádicas.
A reação individual depende do tipo dos pelos e de fatores biológicos que podem 
influenciar o ciclo de crescimento dos pelos. Em relação ao programa de depilação 
aconselhado, algumas pessoas poderiam reagir mais rapidamente ou mais lentamente.
Em todo caso, não se pode esperar um resultado duradouro somente com uma ou 
duas sessões.
o aparelho não é eficaz sobre pelos brancos. o aparelho pode ser menos eficaz 
sobre pelos naturalmente brancos, loiro claro e vermelho.

aproFuNDamENtos aNtEs Do uso
NÍVEl DE ENErGia
O aparelho pode ser definido em 5 níveis de energia, de 1 (o nível mais 
baixo) a 5 (o nível mais alto), representados por 5 luzes indicadoras de nível 
de energia (4D).
DEFiNição Do NÍVEl DE ENErGia
Pressionar a tecla liga/desliga e de definição do nível de energia (4D). A cada 
pressão, o nível de energia aumenta de 1 a 5; após o nível 5, regressa ao nível 1.
Efetue esta ação até que o nível desejado seja definido.
A luz de indicação do nível de energia (4D) coloca-se na posição correspondente 
ao nível de energia definido.

aDVErtÊNcia! inicie sempre a sessão de depilação 
configurando o nível de energia determinado com o 
patch test.

o sENsor Da cor Da pElE (1)
A aplicação do sistema de depilação a luz pulsada sobre pele de cor muito escura 
pode causar efeitos colaterais negativos, tais como queimaduras, bolhas, variações 
da cor da pele (hiper ou hipo-pigmentação).
O aparelho é provido de um sensor da cor da pele (1) que mede a tonalidade da pele 
da zona tratada no início de cada sessão e periodicamente no decorrer da sessão.
Quando o sensor da cor da pele (1) deteta uma cor da pele muito escura para a 
aplicação, o aparelho para automaticamente de emitir impulsos luminosos e a luz 
de indicação da cor da pele (4B) inicia a piscar rapidamente. Se isso acontecer, 
tente usar o aparelho sobre uma outra parte do corpo ou entre em contacto com 
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o serviço de assistência de IMETEC.
o sENsor DE coNtacto E moVimENto
O sensor de contacto permite a emissão do impulso somente quando a 
superfície de tratamento (2) estiver em contacto com a pele.
Além disso, quando a superfície de tratamento (2) estiver em contacto com 
a pele e o aparelho deslizar sobre ele, a unidade emite automaticamente 
impulsos repetidos.
os Dois moDos DE aplicação
O aparelho pode ser aplicado de dois modos: “por Impulso” e “por Deslizamento”.
método por impulso
O método por Impulso é ideal quando são utilizados níveis de energia mais 
elevados, porque permite controlar melhor a área cutânea. A cada pressão 
da superfície de tratamento (2) sobre a pele corresponde à emissão de um 
impulso de luz.
Quando é utilizado o método por Impulso, para assegurar a cobertura completa da 
zona a ser tratada e evitar sobreposições perigosas de impulsos, é necessário seguir 
uma técnica precisa durante a sessão:
•	 Imagine a subdivisão da zona a ser tratada em filas.
•	 Emita o impulso luminoso procedendo de modo organizado; comece da extremidade 

de cada fila e a continue sequencialmente na direção da outra extremidade (de 
baixo para cima, ou da esquerda para a direita, de acordo com a zona tratada).

A posição rebaixada da superfície de tratamento (2) cria sinais temporários sobre 
a pele, provocados pela ligeira pressão que é aplicada sobre a pele pelo manípulo.
Este sinais permanecem visíveis por poucos instantes, e são úteis para estabelecer 
de modo preciso a posição do impulso sucessivo.
método por Deslizamento

O método por Deslizamento é ideal quando são utilizados níveis de energia 
baixos, e permite sessões mais rápidas e eficientes. Ao usar o método por 
Deslizamento, mantenha a superfície de tratamento (2) em contacto com a pele 
e com um movimento lento de deslizamento, sem interromper o contacto com 
a pele, deslize sem interrupção o dispositivo ao longo da área a ser tratada.

 Nota: Faça o aparelho deslizar sobre a pele, com velocidade que 
permita evitar áreas não tratadas ou sobreposição de impulsos.
Nos níveis de energia mais baixos (1 e 2), o dispositivo leva só 1 – 1,5 segundos 
para carregar-se entre um impulso e o outro, permitindo uma sequência ininterrupta 
de flashes.

aDVErtÊNcia! Não sobreponha os impulsos.
Não trate a mesma zona de pele mais de uma vez em 
cada sessão de depilação.
ao sentir um calor excessivo, comichão ou se aparecerem 
sobre a pele bolhas ou pequenas queimaduras, 
iNtErrompa imEDiatamENtE o uso.

como EFEtuar o tEstE DE coNtacto
Já que a tonalidade e a sensibilidade da pele variam de uma área para a outra, é 
recomendável efetuar um teste de contacto em cada área do corpo que deve ser tratada. 
•	 Controle, antes de mais nada, a tonalidade da própria pele, comparando-a à 

tabela presente na embalagem e no manual de instruções. 
•	 Identifique uma pequena área para tratar. 
•	 Raspe a zona a ser tratada.
•	 Após ter definido a potência mais baixa, aplique a superfície de tratamento (2) 

sobre a zona. O aparelho emite automaticamente um impulso luminoso. Se 
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após o impulso não sentir nenhum desconforto, aumente a potência para o 
nível sucessivo, desloque-se para a superfície de tratamento (2) adjacente para 
emitir um novo impulso. Aumente o nível de potência sobre cada área de pele 
até alcançar o nível máximo indicado para o próprio tipo de pele (como mostrado 
na escala de tonalidades de pele A). Durante o tratamento, é possível (e normal) 
sentir uma sensação de calor sobre a pele. Por sua vez, quando há a sensação de 
desconforto, significa que o nível máximo de potência suportado é aquele inferior.

•	 Controle a área após 1 hora: se não houver avermelhamento e ou sensação de 
desconforto na pele, é possível iniciar o tratamento na área testada com o último 
nível de energia definido. A persistência do avermelhamento indica que o nível 
máximo de potência tolerado pela própria pele é o anterior. Repita o patch test 
em todas as partes do corpo que desejar tratar. 

Apesar que acontecer raramente, no caso de persistência de uma hipersensibilidade 
por mais de 24 horas, é aconselhável consultar um médico.

aDVErtÊNcia! a potência fornecida influi diretamente 
sobre o resultado, mas por causa do princípio térmico 
do tratamento, o limite máximo de tolerância da própria 
pele não deve ser superado. Este limite é normalmente 
alto para as peles claras e baixo para as peles escuras 
porque a presença da melanina, que escurece a pele, 
aumenta a produção de calor.
Não supere o limite máximo que a própria pele consegue 
tolerar sem nenhum tipo de desconforto.

prEparação Das zoNas a sErEm trataDas
•	 Remova todas as joias antes do uso.
•	 A pele deve estar raspada, limpa, seca e sem maquilhagem, antitranspirantes 

ou desodorantes.
•	 No rosto, quando os pelos escuros a tratar são poucos e finos, não é necessário 

raspar a área e basta cortá-los com a tesoura. Se os pelos são muito curtos 
(cerca 1-2 mm) e não são muito grossos, não é necessário raspá-los ou cortá-los.

•	 Pintas, marcas de nascença escuras, tatuagens e lábios devem ser cobertos por 
um lápis branco ou curativos brancos.

aDVErtÊNcia! leia com atenção todas as informações 
sobre advertências, precauções de segurança, contra-
indicações, zonas de tratamento e programa de depilação.

EmprEGo
1. Remova o aparelho e os outros componentes da embalagem.
2. No caso de armazenamento do aparelho num ambiente muito frio, aguarde até 

que o aparelho alcance a temperatura de pelo menos 15 °C.
3. Insira o cabo do alimentador (7) na conexão do alimentador (5).
4. Inserir o adaptador de alimentação (7) em uma tomada elétrica: todos os indicadores 

luminosos do painel de controle (4) acendem-se e desligam-se autonomamente. 
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aDVErtÊNcia! Não utilize este aparelho em caso de 
sinais evidentes de danos.

tratamENto 
5. Pressione a Tecla liga/desliga e defina o nível de energia (4A): a luz de indicação 

de nível de energia 1 amarela (4D) acende e o sistema de ventilação é ativado 
(será ouvido um som semelhante ao ruído de um secador de cabelo).

6. Aproximadamente 1 segundo depois de ter pressionado a tecla liga/desliga e 
de definição do nível de energia (4A), a luz de dispositivo pronto (4C) acende: o 
aparelho define automaticamente o nível de energia mais baixo.

7. Definir o nível de energia com o qual desejar efetuar o tratamento. Para configurar 
o nível de energia, siga as indicações descritas no capítulo “Aprofundamentos” 
antes do emprego.

8. Aplique com firmeza a superfície de tratamento (2) na pele. Somente quando a 
superfície de tratamento (2) estiver completamente em contacto com a pele, a 
luz de indicação dispositivo pronto (4C) começa a piscar lentamente.

9. O aparelho controla automaticamente a cor de pele e, em seguida, emite um 
impulso de luz acompanhado por um sinal acústico semelhante a um estalo. 
É possível sentir uma leve sensação de calor e comichão. Ao sentir um calor 
excessivo, comichão ou se aparecerem sobre a pele bolhas ou pequenas 
queimaduras, interrompa imediatamente o uso.

10. Escolha a modalidade de aplicação para continuar o tratamento. 
método por impulso
11A.Remova a superfície de tratamento (2) da pele. O aparelho é recarregado 

imediatamente para o impulso sucessivo. Após alguns segundos (segundo o nível 

de energia definido) a luz dispositivo pronto (4C) acende-se. Aplicar a superfície 
de tratamento (2) em uma nova área de pele: a luz dispositivo pronto (4C) inicia a 
piscar lentamente e o aparelho emite um novo impulso. Use os sinais de pressão 
deixados anteriormente para posicionar a superfície de tratamento sobre a porção 
de pele adjacente, evitando deixar intervalos ou sobrepor os impulsos (Consulte 
o parágrafo “Cobertura completa da zona a ser tratada”).

11A.Repita o processo até cobrir toda a área a tratar.
método por Deslizamento
11B.Mantenha a superfície de tratamento (2) em contacto com a pele e com um 

movimento lento de deslizamento, sem interromper o contacto com a pele, 
deslize sem interrupção o dispositivo ao longo da área a ser tratada. O tempo de 
recarga entre um impulso e outro permite uma sequência ininterrupta de flashes. 
Assegure de atingir toda a área que se pretende tratar, porém, sem passar várias 
vezes sobre a mesma área durante o mesmo tratamento.

DEpois Do tratamENto
12. Pressionar a tecla liga/desliga e de definição do nível de energia (4A) para 

desligar o aparelho.
13. Lembre-se do nível de energia usado para a sessão de tratamento, pois não será 

restabelecido quando o aparelho for ligado novamente. 
14. Desconecte o cabo do alimentador (7) da tomada elétrica. 
cuidados com a pele depois da sessão de depilação.
Consulte o parágrafo “Outras precauções para o uso seguro”.
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maNutENção

aDVErtÊNcia! retirar sempre a ficha da tomada elétrica 
antes de efetuar a limpeza ou a manutenção. 

limpEza E coNsErVação
É recomendável limpar o aparelho e a superfície de tratamento (2) depois de cada 
sessão de depilação:
•	 Desconecte o aparelho do alimentador (7) antes de limpá-lo.
•	 Limpe delicadamente a superfície do manípulo e a superfície de tratamento (2) 

com um pano seco e limpo.
•	 Guarde o aparelho num local fresco e seco, longe de fontes de calor e de água.

proBlEmas E soluçÕEs

o aparelho 
não liga

1. Assegure-se de que o alimentador (7) esteja inserido corretamente 
na conexão do alimentador (5).
2. Assegure-se de que o alimentador (7) esteja inserido numa 
tomada elétrica na parede.

Quando a 
superfície de 
tratamento 
(2) estiver em 
contacto com 
a pele não será 
emitida luz

1.	Certifique-se	de	que	a	luz	de	dispositivo	pronto	(4C)	esteja	acesa	para	ter	
certeza de ter do bom contacto com a pele e que a superfície de tratamento (2) 
esteja	pressionada	de	modo	uniforme	e	com	firmeza	sobre	a	pele.	OU	ENTÃO	
2. Controle as luzes de indicação de nível de energia (4D): se uma ou mais 
luzes	estiverem	a	piscar,	 significa	a	presença	de	um	erro	de	sistema.	Se	o	
problema persistir, entre em contacto com o Centro de Assistência aos 
Clientes IMETEC.

o aparelho 
parou de 
funcionar e está 
em modalidade 
standby

Pressione novamente a tecla para ligar/desligar (4A) para ligar o aparelho.

ElimiNação
A embalagem do aparelho é feita com materiais recicláveis. Elimine-a em 
conformidade com as normas de proteção ambiental.
Nos termos da Diretiva 2012/19 /UE relativa aos equipamentos elétricos 
e eletrónicos (WEEE), o símbolo do bidão cruzado no aparelho ou em 
sua embalagem indica que o produto deve ser eliminado separadamente 
dos outros resíduos no final de sua vida útil.
Portanto, o usuário deve levar o aparelho a um centro de reciclagem 

adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos. Como alternativa, ao 
invés de eliminá-lo, o aparelho pode ser entregue ao revendedor no momento 
da compra de um produto equivalente. O utilizador pode entregar os produtos 
eletrónicos com menos de 25 cm, gratuitamente e sem obrigação de compra, a 
revendedores com área de vendas de, pelo menos, 400 m2. A adequada recolha 
diferenciada para o sucessivo procedimento de desmantelamento do aparelho 
para reciclagem, que inclui tratamento e eliminação ecológica, contribui a evitar 
efeitos adversos ao ambiente e à saúde e promove a reciclagem e reutilização 
de materiais com os quais o aparelho é composto.
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assistÊNcia E GaraNtia

O aparelho é garantido por um período de dois anos a partir da data de entrega. 
Será considerada a data da nota fiscal/fatura (se estiver claramente legível) exceto 
no caso em que o cliente comprovar que a entrega foi feita posteriormente.
Em caso de defeito do produto preexistente à data de entrega, é garantida a 
reparação ou a substituição gratuita do aparelho, exceto quando uma dessas 
soluções for considerada inapropriada. O comprador tem a obrigação de comunicar 
ao Centro de Assistência autorizado o defeito de conformidade no prazo de dois 
meses a partir da identificação do defeito. 

A garantia não oferece cobertura a nenhuma das partes que apresentarem defeitos 
causados por:

a. danos causados durante o transporte ou por quedas acidentais;
b. instalação incorreta ou inadequações no sistema elétrico;
c. reparações ou modificações efetuadas por pessoal não autorizado;
d. manutenção ou limpeza escassa ou não efetuada corretamente;
e. produto e/ou partes do produto sujeitas a desgaste e/ou consumíveis;
f. inobservância das instruções para o funcionamento do aparelho, negligência ou 
omissões durante o uso.

A lista acima indicada é meramente exemplificativa e não exaustiva e a garantia não 
terá validade em todos os casos em que não houver comprovação do defeito de 
fabricação do aparelho.
Além disso, a garantia não é aplicável em todos os casos de uso impróprio do 
aparelho e em caso de uso profissional.

Exime-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos diretos ou indiretos 
causados a pessoas, objetos e animais domésticos decorrentes do não cumprimento 
de todas as prescrições indicadas no respetivo “Manual de Instruções e avisos” no 
que se refere à instalação, ao uso e à manutenção do aparelho. Isso sem prejudicar 
as ações contratuais de garantia relativas ao vendedor.

modalidade de assistência
A reparação do aparelho deve ser efetuada em um Centro de Assistência autorizado. 
O aparelho defeituoso, se estiver no prazo de garantia, deverá ser entregue ao 
Centro de Assistência juntamente com um documento fiscal que comprove a data 
da compra.
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