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1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM                                                    

Urządzenie przeznaczone jest do depilacji nóg, okolic 
pach i bikini oraz masażu całego ciała. Urządzenie 
można używać zarówno na mokro jak i na sucho. 
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną 
instalację i użytkowanie urządzenia. 
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do 
celów profesjonalnych.

Nr partii POJM190247

Model LE-9247

Akumulator 2.4V  (2 x Ni-MH 1.2V  , ½ AA 600mAh 
(wmontowane, niewymienne)

Ładowanie/
zasilanie USB

5 V , 1 A

Czas 
ładowania 

8 godzin 

Czas pracy 45 minut 

2. DANE TECHNICZNE
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3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 
lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej 
lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i 
wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają z 
urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz 
rozumieją zagrożenia. 

2. Produkt nie jest zabawką. Należy zwracać uwagę na 
dzieci by nie bawiły się  urządzeniem.

3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być 
wykonana przez dzieci bez  nadzoru osoby dorosłej.

4. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
5. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i 

użytkowanie urządzenia. 
6. Nie należy używać nasadek innych niż dołączona do 

zestawu. 
7. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy 

przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
8. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podrażnienia, 

natychmiast zaprzestać używania urządzenia i zgłosić się 
do dermatologa.

9. Jeżeli miałeś wcześniej problemy skórne, przed użyciem 
skonsultuj się najpierw z dermatologiem.

10. Nie stosować na podrażnionej skórze.
11. Nie wolno mocno przyciskać urządzenia do skóry.
12. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej 

wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośredniego 
działania promieni słonecznych. 

13. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych 
celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Przeczytaj instrukcję.

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

14. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w 
sposób nieprawidłowy.

15. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono 
z wysokości lub wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia.

16. Urządzenie może być stosowane wyłącznie do włosów 
ludzkich – nie wolno stosować do włosów sztucznych 
lub sierści zwierząt. Używanie produktu do celów innych 
niż zgodne z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie 
gwarancji.

17. Za każdym razem po użyciu, oczyść urządzenie, zgodnie z 
punktem 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

18. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, 
ognia).

19. Urządzenie nie jest zabawką. 
20. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.
21. Trzymaj urządzenie w czystości.
22. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem 

instrukcje.vershold.com
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Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw 
Unii Europejskiej.

Urządzenie przeznaczone do prywatnego 
użytku. 

Utylizacja urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA 
w niniejszej instrukcji.

Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA 
w niniejszej instrukcji. 

Całkowite zabezpieczenie przed 
strumieniem wody płynącej z różnych 
kierunków z wydajnością do 100 litrów na 
minutę. Klasa 6 - ochrona przed silnymi 
strumieniami wody lub zalewaniem falą z 
dowolnego kierunku).
Znak towarowy, który oznacza, że 
producent wniósł wkład finansowy w 
budowę i funkcjonowanie systemu odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane 
jest opakowanie – tektura falista.
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5. BUDOWA
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1. Szczoteczka do oczyszczania 
2. Rączka 
3. Włącznik/wyłącznik
4. Depilator
5. Nakładka grzebieniowa na trymer
6. Masażer do ciała 
7. Podstawa dla masażera do ciała i szczoteczki 

do oczyszczania
8. Trymer 
9. Gniazdo 
10. USB
11. Wtyk 
12. Pędzelek do czyszczenia
13. Masująca nakładka na depilator

1x Depilator 4w1 (jako urządzenie, podstawa)
1x Szczoteczka do oczyszczania 
1x Masująca nakładka na depilator
1x Trymer 
1x Nasadka grzebieniowa na trymer 
1x Masażer do ciała (wraz z podstawą) 
1x Depilator 
1x Pędzelek do czyszczenia 
1x Przewód zasilający USB
1x Instrukcja obsługi

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
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7.1 Ładowanie 
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie pracuje. 
2. Podłącz końcówkę USB do portu USB a wtyk do gniazda. 

Przewód USB podłącz do zasilacza z gniazdem USB o 
wydajności prądowej 5 V  i napięciu 1A.

3. Po około 8h urządzenie będzie naładowane. Po podłączeniu 
do źródła zasilania  włącznik/wyłącznik zostanie 
podświetlony. 

Czas ładowania może się nieznacznie różnić w zależności od 
źródła ładowania. 

Uwaga! Urządzenie nie sygnalizuje naładowania baterii. Należy 
kontrolować czas ładowania. 

Uwaga! 
• Urządzenie jest przystosowane do zasilania akumulatorami  

typu 2 x akumulator Ni-MH 1.2 V  , ½ AA 600mAh.

7. UŻYTKOWANIE

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę 
nie zostawiać swobodnie dostępnych części 
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian 
itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy 
zestaw jest  kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części 
z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód zasilający 
USB nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części 
bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się 
ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z 
lokalnymi przepisami.



3 11

• Akumulatory są wmontowane i nie są wymienne.
• Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów do śmietnika, 

lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i 
akumulatory.

• Nie ładować baterii nie przeznaczonych do 
ładowania (nie będących akumulatorami).

• Nie zwierać zacisków zasilających.

• Nigdy nie należy narażać akumulatora 
na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich                            
jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.

•   Niebezpieczeństwo wybuchu! 
Akumulator nie może być demontowany, wrzucany 
do ognia lub zwierany.

• Rozładowany akumulator może wyciekać, 
powodując uszkodzenie urządzenia.

• W razie kontaktu rąk z kwasem z akumulatora, 
opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku 
dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. 
Kwas zawarty w baterii może powodować 
podrażnienie lub oparzenie.

7.2 Montaż /demontaż nasadek   
Uwaga! Montaż depilatora i trymera wygląda tak samo. 

Montaż masażera i szczoteczki do oczyszczania wymaga 
dodatkowej czynności.
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A. Trymer i depilator
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 
2. Wybierz nasadkę, która ma być użyta.
3. Zdejmij nasadkę, która aktualnie jest zamontowana 

na urządzeniu poprzez pociągnięcie jej do góry. 
4. Nałóż nasadkę na urządzenie i dociśnij. Usłyszysz 

delikatne „kliknięcie”.

5. Nasadka depilatora posiada nakładkę masującą. 
Używając depilator z nasadką minimalizujemy 
odczuwanie depilacji, a w tym samym czasie 
masujemy skórę. 

B. Masażer i szczoteczka do oczyszczania 
Uwaga! Nasadki masażera i szczoteczka do 
oczyszczania mają jedną podstawę.  
1. Aby nałożyć szczoteczkę do oczyszczania lub 

masażer na urządzenie najpierw nałóż wybraną 
nasadkę na podstawę.
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2. Następnie nałóż na urządzenie i dociśnij. Usłyszysz 
charakterystyczne „kliknięcie”.

 
7.3 Włączenie / wyłączenie i zmiana obrotów 
urządzenia

• Pierwsze naciśnięcie na włącznik/wyłącznik –  
1 poziom obrotów.

• Drugie naciśnięcie włącznika/wyłącznika –  
2 poziom obrotów. 

• Trzecie naciśnięcie włącznika/wyłącznika – 
wyłącza urządzenie.   

7.4 Użycie 
Przed pierwszym użyciem oczyść nasadki zgodnie z 
informacją w punkcie 8. Czyszczenie i konserwacja. 

Uwaga! Urządzenie nadaje się do stosowania w 
wannie lub pod prysznicem, ale może być również 
używane na sucho. Jeśli chcesz użyć kremów lub 
balsamów do ciała, stosuj je po użyciu urządzenia.
Uwaga! Aby uzyskać delikatną, mniej bolesną 
depilację, używaj urządzenia na mokrej skórze z lub 
bez zwykłego żelu pod prysznic.
Uwaga! Po depilacji mogą wystąpić niewielkie 
podrażnienia skóry, takie jak czerwona skóra lub 
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czerwone kropki. To normalne. Zalecamy depilację 
przed pójściem spać, ponieważ każde zaczerwienienie 
lub podrażnienie skóry zwykle znika z dnia na dzień.
1. Wybierz i nałóż wybraną nasadkę zgodnie z opisem w 

punkcie 7.2 Montaż/demontaż nasadek. 
Depilator

a) Doskonały do depilacji nóg, pach i linii bikini. Do 
włosów nie dłuższych niż 3-4mm. 

b) Wybierz 2 poziom obrotów, aby uzyskać najbardziej 
wydajną depilację. 

c) Wybierz 1 poziom obrotów dla 
obszarów o niewielkim wzroście 
włosów i dla trudno dostępnych 
miejsc, takich jak kolana i kostki. 

Trymer 
a) Świetny do golenia nóg i ciała. Zalecany do włosów 

dłuższych niż 5 mm.
b) Pozwala golić się dokładnie oraz pozwala golić 

wrażliwe obszary ciała. 
c) Używając trzymaj głowicę trymera pod 

kątem prostym do skóry i przesuwaj ją 
przy minimalnym nacisku pod włos. 

d) Trymer można użyć z nasadką grzebieniową, np. 
gdy włosy mają zostać przycięte, skrócone na 
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długość 3mm.
e) Wybierz 1 poziom obrotów, gdy nie masz jeszcze 

wprawy.
f) Wybierz 2 poziom obrotów, gdy pewnie operujesz 

urządzeniem. 
Masażer 

a) Głowica masażera obraca się szybko, aby 
powodować rozluźnienie mięśni. 

b) Zamontuj poprawnie głowicę masażera według 
informacji z punktu 7.2 
Montaż/demontaż nasadek 
podpunkt B Masażer i 
szczoteczka do oczyszczania.

c) Wybierz 1 poziom obrotów, gdy używasz 
urządzenia pierwszy raz.

d) Wybierz 2 poziom obrotów, gdy potrzebujesz 
mocniejszego masażu i nie jest to pierwszy raz.  

Szczoteczka do oczyszczania 
a) Szczoteczka świetnie się sprawdza do 

oczyszczania skóry oraz złuszczania martwego 
naskórka.  

b) Zamontuj poprawnie głowicę 
masażera według informacji z 
punktu 7.2 Montaż/demontaż 
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nasadek podpunkt B Masażer i szczoteczka do 
oczyszczania.

c) Wybierz 1 poziom obrotów, gdy chcesz delikatnie 
usuwać i powoli usuwać naskórek. 

d) Wybierz 2 poziom obrotów, gdy odczuwasz już 
komfort i swobodę w używaniu urządzenia. 

2. Włącz urządzenie zgodnie z opisem w 
punkcie 7.3 włączanie/wyłączanie i zmiana obrotów 
urządzenia.

Depilator i trymer
a) Przyłóż urządzenie do powierzchni skóry, lekko pod 

kątem około 45° - depilator, 90° - trymer, delikatnie 
przesuwaj w kierunku wzrostu włosów.

b) W razie potrzeby zaleca się delikatne naciągnięcie 
skóry. Szczególnie gdy urządzenie używane jest w 
miejscach wrażliwych. 

c) W przypadku używania  urządzenia do golenia 
owłosienia pod pachami, zaleca się uniesienie ręki 
ponad głowę i położenie dłoni na karku. Ułatwi to 
golenie i zwiększy dokładność. 

d) Trymera najefektywniej działa na suchych włosach.
Masażer 

a) Okrężnymi ruchami masuj/oczyszczaj skórę. 
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b) Używaj urządzenia do momentu czucia komfortu i 
przyjemności oraz gdy nie odczuwasz bólu. 

c) Niezwłocznie przestań używać urządzenie, gdy 
odczuwasz ból, masaż lub oczyszczanie nie 
są już przyjemne oraz widać mocne i wyraźne 
podrażnienia na skórze. 

Główne zasady
Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia 
bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża 
żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie oraz odłącz od 
źródła zasilania przed czyszczeniem urządzenia.

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych 
środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub 
dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na 
powierzchnię urządzenia.

• Obudowę przecierać wilgotną ściereczką i wytrzeć 
do sucha.  

• Depilator – czyść przy użyciu pędzelka do 
czyszczenia. Dobrze jest zanurzyć pędzelek w 
alkoholu. To zapewnia najlepszą higienę i czystość 
urządzenia. 

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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Zalecane jest przechowywanie urządzenia w 
oryginalnym opakowaniu.
Zawsze przechowuj urządzenie w suchym 

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez 
użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. 
Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

9. NAPRAWA

• Trymer – czyść przy użyciu pędzelka do czyszczenia. 

• Trymer i depilator można czyścić pod bieżącą 
wodą. Zdejmij głowice depilatora/trymera z 
urządzenia. Zanurz pod bieżącą wodą, a następnie 
dokładnie potrząśnij głowicą, aż woda przestanie 
kapać. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia. 
Przed ponownym podłączeniem upewnij się, że są  
całkowicie suche. 

• Ze względów higienicznych zalecane jest 
czyszczenie urządzenia bezpośrednio po użyciu.



3 19

Właściwa utylizacja urządzenia:
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/

UE symbolem przekreślonego kołowego 
kontenera na odpady (jak obok) oznacza 
się wszelkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno 
usuwać niniejszego produktu poprzez normalne 
odpady komunalne, lecz należy go oddać do 
punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego 
kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji 
obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do 
powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki 
powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub 

Materiały z opakowania nadają się w 100% do 
wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane 
symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy 
dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed 
dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

11. UTYLIZACJA

wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami 
podczas transportu.
Zawsze przechowuj urządzenie z wyjętymi bateriami.
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Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane 
i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy elektromagnetycznej i dlatego wyrób został 
oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla 
niego deklaracja zgodności udostępniana organom 
nadzorującym rynek.

12. DEKLARACJA CE

innym formom wykorzystania zużytych urządzeń 
wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego 
środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli 
Państwu administracja gminna lub sprzedawca 
urządzenia.

5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie 
i akumulatory muszą być wyrzucane do 
specjalnie oznakowanych pojemników, 
oddawane do punktów przyjmowania 
odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu 
elektrycznego.
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W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie 
do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci 
Biedronka.
Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem 
wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na 
poniższy adres e-mail:
infolinia@vershold.com
lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod 
adresem: www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy 
gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia 
wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu 
zakupu. 

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który 
nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a 
przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość 
urządzenia. 

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć 
urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym 
sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji 
uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód 
zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie 
dokładny opis wady urządzenia, w szczególności 
zewnętrzne objawy wady urządzenia. 

13. GWARANCJA
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4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami 
mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub 
dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego 
użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania 
siły wyższej. 

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta 
została plomba zabezpieczająca oraz w których 
dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych. 

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające 
naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. 

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem 
ułatwienia weryfikacji usterki. 

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar 
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 
zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
Ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska 
Wyprodukowano w Chinach
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1. INTENDED USE

The appliance is intended for removing unwanted 
hair from legs, underarms and the bikini area. The 
appliance is intended for both wet and dry operation. 
Follow the instructions in this manual to ensure safe 
installation and use of the appliance. 
The appliance is intended for indoor use only and 
must not be used for professional purposes.

Lot No. POJM190247

Model LE-9247

Battery 2.4V  (2 x Ni-MH 1.2V  , ½ AA 600mAh 
(pre-installed, non-replaceable)

Charging/USB 
power supply

5 V , 1 A

Charging time 8 hours 

Operating time 45 minutes 

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS
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3. IMPORTANT SAFEGUARDS

1. The appliance may be used by children over 8 years of 
age and by individuals with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or by individuals lacking the 
necessary experience and knowledge, provided that they 
are supervised or use the appliance safely, in compliance 
with the instruction manual, and understand the hazards 
involved. 

2. The product is not a toy. Do not allow children to play with 
the appliance.

3. Children must not clean or perform maintenance on the 
appliance unless they are supervised by an adult.

4. Read the entire instruction manual before you start using 
the appliance.

5. Follow the instructions in this manual to ensure safe 
installation and use of the appliance. 

6. Do not use attachments other than those included in the 
set. 

7. If you intend to hand this appliance over to a third party, 
hand over this instruction manual as well.

8. Should your skin become irritated, stop using the appliance 
immediately and consult a dermatologist.

9. If you have experienced skin problems before, consult a 
dermatologist before using the appliance.

10. Do not apply on irritated skin.
11.	 Do	not	press	the	appliance	too	firmly	against	your	skin.
12. Do not store the appliance in places exposed to high 

humidity, high temperatures or direct sunlight. 
13. This appliance is designed for home use. Do not use the 

product for purposes other than its intended use.
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Read the instruction manual.

4. MEANING OF SYMBOLS

14. Do not operate the appliance if it is damaged or 
malfunctions.

15. Do not use the appliance if it has been dropped or shows 
clear signs of damage.

16. The appliance is intended for removing human hair only 
- do not use it for removing animal or artificial hair. 
Non-intended use of the appliance shall result in loss of 
warranty.

17. After every use, clean the appliance as described in section  
8. CLEANING AND CARE.

18. Do not use the appliance near heat sources (radiators, 
fire).

19. The appliance is not a toy. 
20. Keep the instruction manual and the packaging, if possible.
21. Keep the appliance clean.
22. To obtain an electronic version of this instruction manual, 

contact us at: instrukcje.vershold.com.
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The product complies with the applicable 
European Union directives.

The appliance is intended for private use. 

Disposal of waste electrical and electronic 
equipment - see the DISPOSAL section of 
this manual.

Disposal of batteries – see the DISPOSAL 
section of this manual. 

Complete protection against water jets 
coming from any direction at a rate of up 
to 100 litres per minute. Protection class 6 
- protection against powerful water jets or 
waves coming from any direction.
Trademark indicating that the manufacturer 
has	 made	 a	 financial	 contribution	 to	 the	
development and operation of a packaging 
materials recovery and recycling system.
Recycling code identifying the material from 
which the packaging is made – corrugated 
cardboard.
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5. APPLIANCE COMPONENTS
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1. Exfoliating brush 
2. Handle 
3. On/off switch
4. Epilator
5. Comb attachment for trimmer
6. Body massager 
7. Base for body massager and exfoliating brush
8. Trimmer 
9. Socket 
10. USB
11. Plug 
12. Cleaning brush
13. Massaging attachment for epilator

1x 4-in-1 epilator (as the main appliance)
1x Exfoliating brush 
1x Massaging attachment for epilator
1x Trimmer 
1x Comb attachment for trimmer 
1x Body massager (with base) 
1x Epilator 
1x Cleaning brush 
1x USB power cord
1x Instruction manual

6. SET CONTENTS



30

7.1 Battery charging 
1. Make sure that the appliance is off and is not running. 
2. Connect the USB plug to a USB port, and the plug to the 

socket. Connect the USB cord to a power supply unit with a 
 5 V  1A USB socket.
3. The appliance will be fully charged after about 8h. When the 

appliance is connected to a power source, the on/off switch 
will light up.  

Charging time may vary slightly depending on the power source. 
Attention! The appliance does not inform that the battery 

charging process has been completed. You must monitor 
the charging time.  

Attention!  
• • The appliance is designed to be used with 2 Ni-MH 1.2 V  

, ½ AA 600mAh batteries.

7. OPERATION

Caution! To keep children safe, do not leave any 
packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, 
expanded polystyrene elements etc.) freely 
accessible. Danger of suffocation!

Open the packaging and carefully take the appliance out. Make 
sure that the set is complete and that its components are 
undamaged. Check that plastic parts are not broken and the USB 
power	cord	 is	not	damaged.	 If	you	find	 that	any	components	
are missing or damaged, contact the vendor and do not use the 
product. Keep the packaging or dispose of it in accordance with 
local regulations.
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• The pre-installed batteries are not replaceable.
• Do not dispose of spent batteries with municipal 

waste. Put them into special containers for spent 
batteries.

• Do not recharge batteries not designed for 
that purpose (non-rechargeable batteries).

• Do not short-circuit battery terminals.

• Never expose the battery to the direct impact 
of heat sources, such as excessive sunlight, 
radiators or fire.

•   Explosion hazard! Do not disassemble 
the battery, throw it into fire or short-circuit its 
terminals.

• Electrolyte may leak out of a depleted battery, 
causing damage to the appliance.

• If any acid from the battery comes into contact 
with your hands, rinse them under running water. If 
any acid gets into your eyes, contact a doctor. The 
acid contained in the battery may cause irritation or 
burns.

7.2  Attachment installation/ removal   
Attention! The installation/ removal procedures are identical 

for the epilator and the trimmer. Installation of the body 
massager and the exfoliating brush involves an additional 
step.
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A. Trimmer and epilator
1. Make sure that the appliance is switched off. 
2. Choose the attachment to be used.
3. Remove the currently installed attachment by pulling 

it upwards. 
4. Place the attachment to be used on the appliance and 

press it down. You will hear a quiet “click” sound.

5. A massaging attachment is available for the epilator. 
Using the massaging attachment will minimize the 
sensations caused by hair removal, and your skin will 
be massaged at the same time. 

B. Massager and exfoliating brush  
Attention! The massager and exfoliating brush 
attachments are used with the same base.  
1. To install the exfoliating brush or the massager on the 

appliance,	first	install	the	selected	attachment	on	the	
provided base.
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2. Next, place the assembly on the appliance and press 
it down. You will hear a distinctive “click” sound. 

 
7.3 Switching the appliance on/off and controlling 
the operating speed

• Pressing the on/off switch once - normal speed.
• Pressing the on/off switch twice - high speed. 
• Pressing the on/off switch for the third time - 

switches the appliance off.   
7.4 Operation  
Before first use, clean the attachments as described 
in section 8. Cleaning and care. 

Attention! The appliance can be used in a bathtub or 
under a shower, but it is also suitable for dry operation. 
If you want to use body creams or balms, apply them 
after you have finished using the appliance.
Attention! To make the hair removal process more 
gentle and less painful, use the appliance on wet 
skin with or without regular shower gel.
Attention! The hair removal process may leave some 
slight skin irritation, such as redness or red dots. 
That is normal. We recommend epilating before 
you go to sleep, as skin redness or irritation usually 
disappears overnight.
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1. Select and install the desired attachment as described 
in section 7.2 Attachment installation/ removal.  

Epilator
a) Excellent for removing unwanted hair from legs, 

underarms and the bikini area. The 
epilator may be used for removing 
hair no longer than 3-4mm. 

b) Select high speed if you want the 
hair	removal	process	to	be	most	efficient.	

c) Select the normal speed for areas where hair 
growth	 is	 less	 intense	 and	 which	 are	 difficult	 to	
reach, such as knees and ankles. 

Trimmer  
a) Excellent for shaving legs and body. Recommended 

for removing hair longer than 5 mm.
b) Enables precise shaving of sensitive body parts. 
c) Keep the trimmer head perpendicular to the skin, 

and move it against the direction of hair growth, 
applying only slight pressure. 

d) The trimmer may be used with the 
comb attachment, for example, when 
hair is to be shortened to 3 mm.

e) Select normal speed when you need practice using 
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the appliance.
f) Select	 high	 speed	when	 you	 are	more	 confident	

about using the epilator.
Massager

a) The massager’s head rotates quickly to relieve 
muscle tension. 

b) Install the massager head correctly as described 
in section 7.2 Attachment installation / removal, 
point B Massager and exfoliating brush.

c) Select normal speed when you 
want to use the appliance for 
the	first	time.

d) Select high speed when you need a more vigorous 
massage and you have used the appliance 
previously.

Exfoliating brush 
a) The brush is excellent for cleansing your skin and 

exfoliating dead epidermis cells.  
b) Install the massager head correctly as described 

in section 7.2 Attachment installation/ removal, 
point B Massager and exfoliating 
brush.

c) Select normal speed if you want 
to exfoliate epidermis cells slowly 
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and gently. 
d) Select high speed if you are comfortable using the 

appliance. 
2. Switch the appliance on as described in section 
7.3 Switching the appliance on/off and controlling 
the operating speed.

Epilator and trimmer
a) Gently press the appliance against the skin surface 

at an angle of 45° for the epilator or 90° for the 
trimmer, and move it slowly following the direction 
of hair growth.

b) If necessary, stretch your skin slightly. This is 
particularly recommended when the appliance is 
used over sensitive areas. 

c) If you want to use the appliance for shaving 
underarm hair, raise your arm and place your hand 
on the back of your neck. This will make shaving 
easier and more precise. 

d) The	trimmer	works	most	efficiently	with	dry	hair.
Massager 

a) Massage/ cleanse your skin with circular 
movements. 

b) Use the appliance for as long as you feel comfort 
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and pleasure. 
c) Stop using the appliance if you feel pain, the 

massage or cleansing is no longer pleasant, or 
strong and distinct signs of skin irritation can be 
seen. 

Basic rules
Correct and regular cleaning will ensure safe operation 
and extend the life span of the appliance.

Warning! Before cleaning the appliance, switch it off 
and disconnect from the power source.

Attention! Do not clean the appliance with any 
chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents, as 
they may damage the surface of the appliance.

• Wipe the housing with a damp cloth and then wipe 
it dry.  

• Epilator - clean it with the cleaning brush included in 
the set. It is a good idea to wet the brush with some 
alcohol to ensure the hygiene and cleanness of the 
appliance. 

• Trimmer - clean with the cleaning brush included in 
the set.

8. CLEANING AND CARE
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Clean the appliance as described.
Always keep the appliance in a dry, well-ventilated 
location inaccessible to children.

10. STORAGE AND TRANSPORTATION

The appliance does not contain any user-serviceable 
parts. Do not attempt to repair the appliance on 
your own. Always have the appliance repaired by a 
professional.

9. REPAIR

• The trimmer and the epilator may be cleaned under 
running water. Remove the epilator/ trimmer head 
from the appliance. Rinse it under running water. 
Next, shake the head well until water stops dripping 
out of it. Leave till completely dry. Before reinstalling 
the attachments, make sure they are completely dry. 

• For hygienic reasons, it is recommended that the 
appliance be cleaned immediately after use.
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Correct disposal of the device:
1. According to the WEEE Directive 2012/19/UE, 

the crossed-out wheelie bin symbol (shown 
on the left) is used for labelling all electric and 
electronic devices requiring segregation.

2. Do not dispose of the spent product with domestic 
waste: hand it over to an electric and electronic device 
collection and recycling centre. The crossed-out 
wheelie bin symbol placed on the product, instruction 
manual or package communicates this requirement.

3. The materials incorporated in the device can be 
recycled	in	accordance	with	the	specific	marking.	By	
recycling materials and spent equipment you will help 
to protect the environment.

4. Information on electric and electronic devices 
collection centres is available from local government 

All the packaging materials are recyclable and 
labelled as such. The packaging should be disposed 
of in accordance with local regulations.
Keep the packaging materials out of children’s reach, 
as the materials can pose a hazard.

11. DISPOSAL

Protect the appliance against vibration and shock 
during transport.
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This appliance has been designed, manufactured 
and marketed in accordance with the requirements 
of the Electromagnetic Compatibility Directive. Thus, 
the product has been marked with the CE mark and 
a declaration of conformity has been issued for it, 
which is made available to market regulators.

12. CE DECLARATION

agencies or from the dealer.
5. Spent and dead batteries must be discarded in 

specially marked containers, delivered to 
special waste collection points or to electric 
equipment vendors.
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In order to lodge a complaint or file a claim related to the 
product, the product must be delivered to the Customer 
Service Desk at any store of the Biedronka chain.
Should you have any questions or issues related to product 
use or complaint submission, send them to the following 
e-mail address:

infolinia@vershold.com
or call us at:  +48 667 090 903

Your opinion matters to us. Evaluate our product at:  
www.vershold.com/opinie

1. The Warrantor for this product grants a 24-month 
warranty valid from the purchase date. Should you 
find	any	defect,	 submit	 a	 complaint	 at	 the	place	of	
purchase. 

2. A damaged/defective product means a product failing 
to provide the features described in the Instruction 
Manual due to intrinsic properties of the appliance. 

3. The	 Beneficiary	 under	 the	 warranty	 shall	 deliver	
the appliance to the Customer Service Point at a 
relevant store in order to submit a complaint about 
the equipment. When asserting your rights under 
the warranty, you need to present proof of purchase 
(purchase receipt, invoice) together with a description 
of the appliance defect in as much detail as possible, 

13. WARRANTY
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in particular of the external manifestations of the 
defect. 

4. The warranty excludes products with physical 
damage other than that caused by the manufacturer 
or	 distributor,	 including	 specifically	 any	 damage	
resulting from incorrect usage or force majeure. 

5. The warranty does not cover products from which the 
tamper-proof seal has been removed and products to 
which	repairs,	alterations	or	structural	modifications	
have been made or attempted. 

6. The warranty does not cover components subject to 
natural wear and tear during operation. 

7. To	facilitate	defect	verification,	the	product	should	be	
returned to the Service complete with all its original 
components. 

8. This warranty for the sold consumer product does 
not exclude, restrict or suspend the rights of the buyer 
arising from statutory warranty regulations covering 
defects in sold goods pursuant to the Civil Code of 23 
April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).

9. The warranty shall be applicable within the territory of 
the Republic of Poland.

Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
Ul.	Żwirki	i	Wigury	16A
02-092 Warszawa, Polska 
Wyprodukowano w Chinach
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