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Rio, Dezac en Electrolysis Hair Remover™ 
zijn handelsmerken van The Dezac Group Ltd 
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PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

De Electrolysis Hair Remover vernietigt de haarwortel en de 
papil met microstroomtechnologie om toekomstige haargroei 
te voorkomen. De microstroom maakt de pH-waarde in de 
haarfollikel alkalisch, waardoor de haarwortel en de papilcellen 
worden aangevallen (deze cellen zijn verantwoordelijk voor de 
haargroei). Deze werking duurt nog enige tijd voort wanneer 
de behandeling gedaan is en het haartje is verwijderd.

Het is niet altijd mogelijk om alle papilcellen in één 
behandeling te vernietigen. In zulke situaties kan het 
haartje teruggroeien. Als het haartje teruggroeit, is het 
doorgaans veel dunner en lichter dan ervoor. Opeenvolgende 
behandelingen zullen de papilcellen vernietigen en een  
permanent resultaat opleveren. U kan uw normale 
ontharingsmethodes gebruiken tussen de behandelingen in.

De vernietiging van de haarwortelcellen loopt voor enige tijd 
verder wanneer de behandeling gedaan is. Het maakt geen 
verschil wanneer u het haartje meteen verwijdert of niet.

Als er een bijzonder stug haartje tussenzit, kan een extra of 
langere behandeling nodig zijn.

Zoals bij alle ontharingsbehandelingen is het aanbevolen dat 
de behandelde zone is gewassen met koel water en dat een 
zachte ontsmettende crème is aangebracht.

T IPS

•	 De	Electrolysis	Hair	Remover	zal	niet	werken	wanneer	het	
de geleidende gel niet kan detecteren.

•	 Als	de	AAN/UIT-knop	knippert,	betekent	dit	dat	de	batterij	
bijna leeg is en moet worden vervangen.

•	 Gebruik	altijd	het	juiste	batterijtype	(9V	PP3).	 
Wij raden u aan een lekvrije alkalinebatterij van goede  
kwaliteit te gebruiken. 

•	 Als	u	het	toestel	langere	tijd	niet	gebruikt,	verwijder	dan	de	
batterijen of trek het toestel uit het stopcontact.

•	 De	Electrolysis	Hair	Remover	mag	ook	worden	
gebruikt met een stroomadapter, die u aansluit op de 
adapteraansluiting aan de zijkant. Voor een bestelling belt 
u naar de klantendienst.

ALGEMEEN	ONDERHOUD	

•	 Dompel	het	toestel	of	de	pincet	niet	onder	in	water.

•	 Voor	een	langere	levensduur	van	uw	pincet	houdt	u	
hem op het toestel en gebruikt u hem niet voor andere 
doeleinden.

•	 Na	gebruikt	maakt	u	de	pincet	schoon	met	een	
lichtvochtig doekje. Het toestel mag ook worden 
schoongemaakt.

1. Toestel

2.	 AAN/UIT-knop

3. Behandelingsindicator 
(ORANJE)

4. Bedieningsknop

5. Behandeling voltooid 
indicator	(GROEN)

6. Uitgang staaf

7. Adapteraansluiting 
(optioneel beschikbaar via 
de klantendienst)

8. Pincetaansluiting

9.	 Pincet

10. Geleidende gel

11.	9V	PP3	Batterij

UW ELECTROLYSIS 
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PROBLEEMOPLOssING

Probleem Storing/
oorzaak

oPloSSing

Het oranje 
behandelingslicht 
blijft niet aan of 
licht niet op en 
het toestel piept.

Er is geen 
goed contact 
met het haartje 
of uw vinger 
raakt de 
pincetknop  
niet aan.

Controleer of de 
pincet 
is aangesloten.

Zorg ervoor dat 
u de gel gebruikt.

Grijp het haartje vast 
ter hoogte van de 
huid.

Het oranje licht is 
uit gegaan en het 
toestel piept.

Er is geen 
contact meer 
met het 
haartje of de 
pincetknop.

Als u niet binnen drie 
seconden opnieuw 
contact maakt, zal de 
timer veronderstellen 
dat u een nieuw 
haartje gaat 
behandelen en zal 
de behandeling van 
in het begin starten.

Grijp het haartje  
vast ter hoogte  
van de huid.

Het toestel piept 
en	het	AAN/UIT-
lichtje knippert.

Het toestel 
staat nog aan 
en wordt niet 
gebruikt.

Zet het 
toestel uit.

Het toestel piept 
voortdurend.

De batterij is 
bijna leeg.

Vervang de batterij.

Het haartje laat 
zich moeilijk 
verwijderen.

Er is meer 
dan één 
behandeling 
nodig om 
dit haartje te 
vernietigen.

Als het haartje een 
grote weerstand 
biedt, kan een 
extra of langere 
behandeling  
nodig zijn.

Het haartje groeit 
terug.

Het is niet altijd 
mogelijk om 
alle papilcel-
len in één 
behandeling te 
vernietigen.

Herhaal de 
behandeling wanneer 
het  
haartje teruggroeit.

Behandel langer.

De huid ziet rood 
na behandeling.

Dit is vrij normaal. 
U kan een 
ontsmettende crème 
aanbrengen, maar 
de roodheid zou 
binnen de 2 uur al 
weg moeten zijn.

Het 
behandelingslicht 
schijnt 
voortdurend.

Er is nog 
steeds contact, 
zelfs wanneer 
de pincet niet 
wordt gebruikt.

Maak de pincet 
schoon met een 
vochtig doekje en 
verwijder alle  
sporen van de 
geleidende gel.
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wAARscHUwINGEN

•	Neem	alle	instructies	grondig	door	
en	bewaar	ze	voor	later	gebruik.

•	Dit	toestel	is	niet	geschikt	voor	gebruik	
door	personen	met	beperkte	fysieke,	
zintuiglijke	of	mentale	mogelijkheden,	
of	gebrek	aan	ervaring	en	kennis,	
tenzij	ze	onder	toezicht	werken	of	
gebruiksinstructies	hebben	gekregen	
van	een	persoon	die	verantwoordelijk	is	
voor	hun	veiligheid.

•	Behandel	de	volgende	zones	niet:	
puisten,	wratten,	haar	op	zwarte	vlekken	
of	moedervlekken,	donkere	sproeten,	
huidziektes,	brandwonden,	eczeem	of	
wimpers.

•	Niet	voor	gebruik	op	of	door	kinderen	
onder	14	jaar.	NIET	voor	gebruik	op	
of	door	kinderen	tussen	14	en	17	jaar	
zonder	ouderlijk	toezicht.

•	Niet	gebruiken	na	alcoholgebruik,	bij	
ziekte	of	vermoeidheid.

•	Verwijder	voor	gebruik	alle	juwelen	in	
de	buurt	van	het	behandelingsgebied.

•	De	eenheid	en	de	staaf	bevatten	geen	
onderdelen	die	door	de	klant	kunnen	
worden	hersteld	of	vervangen.	NIET	uit	
elkaar	halen	of	herstellen.	Indien	u	bij	
het	gebruik	van	het	product	problemen	
ondervindt,	neem	dan	contact	op	met	
onze	klantendienst.

DE	BATTERIJ	PLAATsEN

StaP 1

Maak de klem los om de batterijklep te 
openen.

StaP 2

Plaats een PP3 alkalinebatterij en leg de 
batterijklep terug goed op zijn plaats.

ONTHARING

StaP 1

Was de te behandelen zone met warm 
water en zeep. Dit zal overtollige olie 
verwijderen van de huid.

StaP 2

Controleer of de snelheid op minimum 
staat	en	zet	de	eenheid	aan	met	de	Aan/
Uit-knop.

Het	Aan/Uit-lichtje	zal	oplichten.

StaP 3

Draai de bedieningsknop naar de gepaste 
stand voor het te behandelen haartype. 
De behandelingsduur varieert tussen vijf 
en dertig seconden, afhankelijk van de 
instelling (zie 'huidbehandelingskaart').

HaarbeHanDelingSkaart

StaP 4

Breng een kleine hoeveelheid geleidende 
gel aan op de te behandelen haren OF 
breng een klodder gel aan op de huid 
waarin u de pincet kan dompelen voordat 
u het haartje vastgrijpt.

1

2

StaP 5

Grijp het haartje vast ter hoogte van de 
huid.

Druk zachtjes op de pincet. Druk de knop 
NIET	volledig	 in	 (zie	 stap	7).	U	moet	met	
een blote vinger de pincetknop indrukken. 
Draag geen handschoen.

StaP 6

Het oranje behandelingslicht begint 
te knipperen, wat betekent dat de 
behandeling aan de gang is.

Als het oranje licht niet oplicht controleert 
u of de pincet is aangesloten en dat u 
goed contact maakt met het haartje ter 
hoogte van de huid.

StaP 7

Wanneer de behandeling gedaan 
is zal u een korte pieptoon horen en 
de groene 'behandeling voltooid'-
indicator zal oplichten. Het haartje 
kan nu worden verwijderd door de 
pincetknop harder in te drukken om 
het haartje uit de haarfollikel te trekken.  
(De eenheid zal zichzelf dan automatisch 
resetten om daarna terug te starten).

StaP 8

Als er tijdens de behandeling geen contact 
meer is met het haartje, zal het oranje 
behandelingslicht uitgaan en de eenheid 
zal drie keer piepen. Als u niet binnen drie 
seconden opnieuw contact maakt, 
zal de timer veronderstellen dat u een 
nieuw haartje gaat behandelen en 
zal het behandelingsprogramma opnieuw 
starten. 

BATTERY  9V PP3
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Haartype Stand bediening-
sknop

Behandelingsduur

Dun haar 
bijv. lip

2 - 5 5 - 15 seconden

Gemiddelde 
haardikte 

bijv. wenkbrauw
6	-	9 15 - 25 seconden

Dik haar 
bijv. bikinilijn

10 - 13 25 - 30 seconden

BATTERY  9V PP3
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KLANTENzORG
Voor vragen belt u naar onze klantendienst 
op: +44 (0) 1242 702345 of stuur een e-mail naar:  
online@riobeauty.com

Om uw garantie van twee jaar te registreren bezoekt u: 
www.riobeauty.co.uk/warranty.html

VERwIJDERING
De richtlijn betreffende het afval van elektrische 
en	 elektronische	 apparatuur	 (AEEA)	 (2002/96/Ec)	
werd ingevoerd om producten te recycleren volgens 
de beste recuperatie- en recyclagetechnieken, 
om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen 
te behandelen en de steeds groter wordende 
stortplaatsen te vermijden.

Het product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch 
toestel. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier 
wordt afgedankt, in overeenstemming met de bepalingen 
van	uw	plaatselijke	overheid.	ze	mogen	NIET	met	het	huisvuil	
worden weggegooid.


