
Instrukcja obsługi 
Depilatora T-013C

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed użyciem prosimy zapoznać się z
niniejszą instrukcją. 
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1. Wprowadzenie

Depilator laserowy Lescolton T-013C
Wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne to innowacyjne urządzenie z funkcją usuwania 
włosów, odmładzania skóry, łagodzenie zmian trądzikowych oraz chłodzenie i 
łagodzenie bólu podczas zabiegu usuwania włosów. Urządzenie wykorzystuje emisję 
światła o częstotliwości ponad 400 000 impulsów. Jest to jeden z najbardziej 
profesjonalnych i pożądanych produktów w dziedzinie Zdrowie & Uroda. 

Urządzenie oparte jest na technologii chłodzenia, depilator posiada niską temperaturę, 
dzięki czemu może działać jak chłodzący kompres, który łagodzi ból. W trybie chłodzenia
usuwa nadmierne ciepło wytwarzane podczas depilacji laserowej. Ta funkcja zapobiega 
uczucia pieczenia i bólu oraz pozwala na lepszą pielęgnację skóry niż przy użyciu 
zwykłego depilatora laserowego. 

Odpowiednia grupa
Urządzenie jest odpowiednie dla mężczyzn i kobiet, którzy chcą usunąć dodatkowe 
owłosienie. 

Odpowiednia skóra
Osoby o ciemnej skórze powinny zacząć od najniższego poziomu, a następnie 
dostosować się do odpowiedniego poziomu w zależności od zdolności adaptacyjnych 
skóry. Osoby o czarnej karnacji nie  powinny używać tego urządzenia. 

2. Środki ostrożności

1. Przeciwwskazania: 
Nie używaj w żadnym z następujących przypadków: 

• Dzieci i osoby starsze
• Osoby ze stanem zapalnym skóry
• Osoby ze światłoczułą skórą oraz osoby stosujące światłoczuły lek
• Osoby posiadające wszczepione medyczne urządzenia elektroniczne 

(np. rozrusznik serca) i systemy podtrzymywania życia (np. sztuczne płuco-serce),
co może prowadzić do błędów elektronicznych urządzeń medycznych. 

2. Środki ostrożności
• Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży lub próbujących zajść w ciążę, lub 

karmiących piersią

• Produkt nie jest zalecany dla dzieci poniżej 11 roku życia, dla osób z licznymi 
tatuażami.

• Nie zaleca się używać urządzenia na skórze opalonej lub po użyciu samoopalacza.

• Nie zaleca się używać urządzenia bezpośrednio na tatuaże lub czarne plamy. 
Używanie urządzenia na tych obszarach może powodować dyskomfort. 



• Zabrania się używania urządzenia wokół uszu, szyi, sutków, narządów płciowych 
oraz odbytu. Te obszary są bardzo wrażliwe i poddatne na uszkodzenia. 

• Zabieg nie powinien być wykonywany zbyt długo w jednym miejscu. Może to 
spowodować nadmierne ciepło i dyskomfort skóry. Jeżeli skóra po zabiegu jest 
czerwona i opuchnięta przez dłużej niż 24 godziny koniecznie skontaktuj się z 
lekarzem.

3. Ostrzeżenia
• W urządzeniu występuje wysokie napięcie. Surowo zabrania się demontażu 

urządzenia. 

• Nie blokuj otworów wentylacyjnych podczas użytkowania. 
• Nie dopuść do kontaktu urządzenia z wodą i wilgocią.  
• Nie używaj depilatora, gdy wtyczka lub przewód jest uszkodzony.
• Używanie urządzenia w warunkach łatwopalnych lub wybuchowych jest 

zabronione.

4. Zapobieganie 

• Nie kieruj lampy na wrażliwe części, takie jak oczy, gdy światło jest emitowane. 
Należy nosić ochronne okulary podczas korzystania z urządzenia.

• Przed użyciem upewnij się, że usunąłeś wszystkie metalowe przedmioty, takie jak 
platforma, bransoleta itd., Aby uniknąć wadliwego działania urządzenia.

• Produkt należy używać z dala od dzieci. 

3. Budowa urządzenia



1 Włącz/wyłącz/tryb pracy 7 Zasilanie

2 Przycisk światła 8 Wylot powietrza

3 Wyświetlacz 9 Wlot powietrza

4 Wskaźnik gotowości 10 Stacja dokująca

5 Panel chłodzący 11 Włącznik dezynfekcji

6 Lampa błyskowa

4. Budowa ekranu wyświetlacza

5. Tryby pracy

1. Włącz urządzenie zgodnie z instrukcją. Ikona depilacji włosów pojawi się na dole 
ekranu wyświetlacza. 
2. Naciśnij przycisk do  przełączania trybu pracy i ustaw dopasowany tryb pod siebie. 
Tryb odmładzania skóry SR:  Naciśnij przycisk 'tryb pracy'  pojawi się ikona SR. 
Tryb depilacji HR:  Ponownie naciśnij przycisk 'tryb pracy' pojawi się ikona HR. 
3. Tryb chłodzenia, aby włączyć należy nacisnąć jednocześnie przycisk 'światła' oraz 
'Włącz/wyłącz'. Na wyświetlaczu zapali się ikona śnieżynki, oznacza to że urządzenie 
pracuje w trybie chłodzenia, natomiast jeżeli na wyświetlaczu nie ma tej ikonki, oznacza 
to, że tryb chłodzenia jest wyłączony. 

Tryb chłodzenia + depilacja

Tryb chłodzenia + odmładzanie

Tryb odmładzania



Tryb depilacji

Uwagi: 
Po dłuższym czasie działania urządzenia w trybie chłodzenia, w  ramach 
bezpieczeństwa nie można zmienić  trybu pracy na inny, niż taki który nie współpracuje z
trybem chłodzenia. Jeżeli chcesz zmienić tryb np. depilacji włosów bez chłodzenia lub 
odmłodzenie skóry również bez chłodzenia, należy wyłączyć urządzenie i odczekać 20 
minut, aby urządzenie mogło osiągnąć odpowiednią temperaturę (w momencie 
wyłączenia trybu chłodzenia, urządzenie nie może dotykać skóry). Następnie proszę 
włączyć urządzenie i dostosować tryb pracy do swoich potrzeb. 

6. Tryb chłodzenia
 Gdy depilator znajduje się w trybie ręcznego błysku ( jest to domyślny tryb lampy 
błyskowej)  może działać w dwóch następujących trybach:                               ,, 
Zabieg chłodzenia można wykonywać bez naciskania przycisku uruchamiania lampy 
błyskowej. 

Aby ochłodzić skórę używaj urządzenia w pozycji pionowej względem skóry. 
Uwagi: 
Podczas używania urządzenia w trybie chłodzenia należy w ciągu 5 minut krótko 
nacisnąć przycisk regulacji poziomu mocy, aby utrzymać urządzenie w stanie pracy. 
Jeżeli nie naciśniesz przycisku zmiany regulacji poziomu mocy przynajmniej raz w ciągu 
5 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy. Należy wtedy na nowo włączyć 
urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Włączania przez 2 sekundy.

Przed pierwszym użyciem
Należy określić, jaki poziom mocy błysku jest odpowiedni dla Twojej skóry oraz do 
obszaru, na którym chcesz skorzystać urządzenia. Depilator wyposażony jest w 5 
poziomów mocy od 1 (najniższa moc) do 5 (najwyższa moc). 
 

7. Test wrażliwości skóry 
Jeśli używasz produktu po raz pierwszy lub po raz pierwszy na nowym obszarze ciała, 
najpierw wybierz jeden mały obszar, aby wykonać test wrażliwości skóry. Postępując 
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Włącz urządzenie zgodnie z instrukcjami pokazanymi później.
2. Wybierz niski poziom, 1 lub 2.



3. Wykonaj test na wybranym obszarze zgodnie z instrukcją obsługi i przy użyciu 
szczególnej ostrożności.
4. Sprawdź stan skóry po 30 minutach.
5. Jeśli skóra na badanym obszarze jest w normie, możesz kontynuować używanie 
produktu. Jeśli na skórze pojawi się czerwony obrzęk, poczekaj 24 godziny i sprawdź 
ponownie.

8. Jak używać

1. Przed użyciem zgól wszystkie włosy wokół obszaru zabiegu. Oczyść i 
przetrzyj obszar ciała, aby osiągnąć najlepszy efekt depilacji.

2. Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda adaptera urządzenia. Następnie 
podłącz  urządzenie do gniazda zasilania, stan wyświetlacza jest ''OFF'' (wyłączony).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włączania przez 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie.
Jeżeli chcesz zmienić tryb pracy, należy krótko nacisnąć przycisk zmiany trybu pracy. 

4. Depilator ma 5 poziomów mocy (1-5). Dostosuj poziom depilacji poprzez naciśnięcie 
przycisku regulacji poziomu.  Zacznij używać niższego poziomu, a następnie stopniowo 
zwiększaj, jeśli czujesz się pewnie. Dostosuj poziom zgodnie z możliwościami adaptacji 
własnej skóry.

5. Noś ochronne okulary podczas korzystania z urządzenia (lub normalne okulary 
przeciwsłoneczne), aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

6. Ustawienie światła
Ustawienie ręcznej emisji światła (zalecana do małych obszarów) 
Domyślnym ustawieniem jest emisja światła ręcznego, zaraz po włączeniu urządzenia. 
Aby rozpocząć zabieg wystarczy nacisnąć przycisk wyzwalania światła. 

Ustawianie automatycznej emisji światła (zalecana do dużych obszarów) 
Po uruchomieniu urządzenia, przytrzymaj przycisk światła, urządzenie przestawi się na 
tryb automatyczny.  Teraz wystarczy zbliżyć lampę pionowo do skóry, a depilator będzie 
sam wyzwalał światło błysku. 

Przełącz na emisję światła ręcznego:
Kiedy przyrząd kosmetyczny emituje światło automatycznie, wciśnij przycisk światła 
przez 2 sekundy, usłyszysz charakterystyczny dźwięk, oznacza to, że zmienił się tryb 
wyzwalania światła z automatycznego na ręczny. 



7. Przyłóż lampę dokładnie do obszaru depilacji i spróbuj ustawić lampę pod kątem 
prostym do skóry:

1) Kiedy urządzenie jest w trybie ręcznym, wskaźniki gotowości migają, naciśnij przycisk 
świateł, aby napromieniować obszar ciała. Następnie przesuń lampę w kierunku 
następnego obszaru depilacji i przyłóż ją do skóry, gdy wskaźniki gotowości migają, 
naciśnij przycisk świateł, aby napromieniować dany obszar. Powtarzaj te kroki 

wielokrotnie. Zaleca się napromieniowanie jednego obszaru od 2 do 3 razy.

2) Gdy światło emitowane jest automatycznie, urządzenie będzie świeciło 
automatycznie, więc nie musisz naciskać przycisku świateł. Następnie 
przesuń lampę w kierunku następnego obszaru zabiegu i przyłóż ją do skóry, 
a następnie urządzenie zaświeci się automatycznie. Powtarzaj te kroki 
wielokrotnie. Zaleca się napromieniowanie jednego obszaru od 2 do 3 razy.

8. Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłączania przez 2 sekundy, aby wyłączyć 
urządzenie. 
Depilator wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeśli nic na nim nie zrobisz.

9. Odłącz adapter i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

10. Po 10 minutach, gdy lampa jest schłodzona, wytrzyj wylot lampy miękka czystą 
ściereczką. 

11. Po oczyszczeniu umieść urządzenie w pudełku. Następnie umieścić pudełko w dobrze 
wentylowanym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

12. Aby zdezynfekować urządzenie włóż depilator do podstawy dezynfekcji UV
na  30 minut.

13. Po 10 minutach oczyść skórę depilowaną i nawilż ją przy użyciu produktów 
do pielęgnacji skóry. Jeśli czujesz się niekomfortowo, nałóż na skórę zimny 
kompres na 30-60 minut.

Uwaga:

• Nanieś żel aloesowy lub produkt nawilżający na skórę depilowaną. Nie używaj 
natychmiast drażniących kosmetyków.

• Proszę zadbać o czystość skóry depilowanej przed zabiegiem. Zaleca się 
stosowanie zimnej wody do mycia skóry.

• W ciągu 2 godzin po zabiegu skóra depilowana nie może być zwilżona wodą. Nie 
opalaj się, nie bierz ciepłej kąpieli, nie wchodź do łaźni parowej w ciągu 48 godzin.
Staraj się unikać wystawiania skóry depilowanej na jasne słońce w ciągu 2 godzin 
po zabiegu. 

• Nie należy kąpać się w basenie w ciągu 48 godzin po zabiegu.



•  Ciągły czas pracy urządzenia nie powinien przekraczać 25 minut. Jeśli obszar 
usuwania włosów jest stosunkowo duży, można go podzielić na kilka razy. Po 25 
minutach należy wyłączyć zasilanie. Następnie po 10 minutach możesz nadal 
korzystać z urządzenia. 

9. Przebieg zabiegów 
Pierwszy miesiąc (raz na 3-5 dni)
Włosy lub skóra nie zmieniają wyglądu. Proszę poczekać cierpliwie, wynik Cię zaskoczy.

Drugi miesiąc (raz w tygodniu)
Włosy będą cienkie i miękkie. Zobaczysz mieszki włosowe z włosami lecące pod 
prysznicem. 

Trzeci miesiąc (raz na 15 dni)
Wzrost większości nowych włosów został obniżony. Pozostałe włosy możesz delikatnie 
oskubać. W depilowanych obszarach rośnie tylko kilka włosów.

Czwarty miesiąc (raz na 30 dni)
 96% włosów przestaje rosnąć, osiągając trwałe ich usunięcie oraz idealną skórę. 

10. Działania niepożądane
Wszystkie zabiegi kosmetyczne niosą za sobą pewne ryzyko uczucia dyskomfortu.  
Poniżej przedstawiamy możliwe objawy: 

Podrażnienei skóry Jeżeli odczuwasz pieczenie skóry lub inne 
bóle – obniż poziom mocy błysku światła.

Zaczerwienienie To normalne zjawisko, zniknie samoistnie 
w ciągu 24 godzin. Może być chłodzony 
żelem aloesowym lub ręcznikiem.

Zapach spalonych włosów Oznacza to, że przed użyciem nie zgoliłeś 
wszystkich włosów. To normalne.

11. Specyfikacja
Model T-013C

Wymiary 171x76x50mm

Powierzchnia błysku 4,2cm²

Zasilanie Napięcie: 100-240V 
AC-50/60HZ

Moc 40W±5W

Waga 280g

Środowisko  działania Temp. 5-40ºC
Wilgotność: 20-90%, bez kondensacji



12. Rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Brak zasilania Kabel zasilający nie jest
prawidłowo podłączony. Podłącz kabel zasilania. 

Urządzenie nie załącza się
Przycisk uruchamiania nie
został przytrzymany przez

ponad 2 sekundy.

Podczas uruchamiania
należy przytrzymać

przycisk uruchamiania
przez co najmniej 2 sekundy.

Światło nie jest emitowane
po naciśnięciu przycisku

wyzwalania błysku

1. Lampa nie dotknęła skóry.
2. Magazynowanie energii

elektrycznej nie zostało
zakończone. Kontrolka

gotowości nie miga.

1. Ponownie dotknij skóry. 
2. Zaczekaj, aż kontrolka

gotowści zacznie  migać, a
następnie naciśnij przycisk

wyzwalania błysku. 

Automatyczne wyłączanie
Urządzenie wyłączy się

automatycznie po 5
minutach bezczynności. 

Naciśnij i przytrzymaj
przycisk 'Włącz' przez 2
sekundy, aby uruchomić

depilator. 

13. Odpowiednie zastosowanie



14. Częste pytania

1. Jaki jest tryb depilacji, a jaki odmładzania?
Ikona SR oznacza tryb odmładzania skóry, natomiast ikona HR oznacza tryb depilacji. 
 
2. Czy można regulować poziom efektu chłodzenia? 
Urządzenie nie posiada regulacji poziomu chłodzenia. Występuje tylko regulacja 
poziomu mocy błysku światła. 
 
3. Czy należy usuwać włosy przed zabiegami, między zabiegami i po zabiegach?
Nie, nie należy tego robić. Włosy wypadną same w sposób stopniowy i naturalny. Proces 
ten może trwać do dwóch tygodni.

4. Czemu włosy odrastają na obszarze skóry, który poddawałem zabiegowi w 
zeszłym tygodniu?
Bardzo często włosy rosną przez tydzień lub dwa po depilacji depilatorem laserowym. 
Proces ten nazywany jest „wyrzutem”. Po dwóch tygodniach zauważysz, że włosy 
zaczynają wypadać, wychodzić z mieszka włosowego. Zalecamy, żebyś nie wyrywał 
włosa z mieszka włosowego. Pozwól mu naturalnie wypaść. Ponadto część włosów nie 
zareaguje na zabieg depilatorem laserowym z powodu słabej aplikacji lub w wyniku 
tego, iż znajdują się w fazie uśpienia. Te włosy będą poddane zabiegowi w kolejnych 
sesjach, stąd potrzeba odbycia paru sesji depilatorem laserowym IPL w celu uzyskania 
oczekiwanych rezultatów.

5. Czy zabiegi depilatorem laserowym są bolesne?
Stosowany właściwie, depilator laserowy u większości użytkowników wywołuje jedynie 
delikatne uczucie ciepła, gdy urządzenie emituje impuls. Użytkownicy o ciemnych i 
grubych włosach mogą odczuwać trochę większy dyskomfort. Dyskomfort ten zmniejsza
się i znika całkowicie pod koniec zabiegu. Dla twojej wygody depilator laserowy ma 5 
poziomów intensywności mocy dostosowanych do twojej wrażliwości.
 
6.Czemu włosy odrastają na obszarze skóry, który poddawałem zabiegowi w zeszłym
tygodniu?
Bardzo często włosy rosną przez tydzień lub dwa po depilacji depilatorem laserowym. 
Proces ten nazywany jest „wyrzutem”. Po dwóch tygodniach zauważysz, że włosy 
zaczynają wypadać, wychodzić z mieszka włosowego. Zalecamy, żebyś nie wyrywał 
włosa z mieszka włosowego. Pozwól mu naturalnie wypaść. Ponadto część włosów nie 
zareaguje na zabieg depilatorem laserowym z powodu słabej aplikacji lub w wyniku 
tego, iż znajdują się w fazie uśpienia. Te włosy będą poddane zabiegowi w kolejnych 
sesjach, stąd potrzeba odbycia paru sesji depilatorem laserowym IPL w celu uzyskania 
oczekiwanych rezultatów.

7. Co należy robić przed użyciem depilatora laserowego?
Ważne jest, by przed każdym zabiegiem depilatorem laserowym przynajmniej przez 
cztery tygodnie nie wystawiać na działanie promieni słonecznych skóry, która ma być 



poddana zabiegowi. W odpowiednim zabezpieczeniu skóry może pomóc krem z wysokim
filtrem (filtr 50+), jak również odpowiednia garderoba chroniąca dany obszar ciała. 
Ponadto powierzchnia zabiegowa powinna zostać dokładnie ogolona i umyta wodą z 
mydłem.

8. W jaki sposób dbać o skórę po zabiegu depilatorem laserowym?
Do mycia i pielęgnacji obszaru poddawanego zabiegowi depilatorem laserowym można 
używać dobrze znanych produktów do pielęgnacji skóry. Należy jednak przedsięwziąć 
specjalne środki ostrożności i unikać ekspozycji słonecznej. Należy stosować kremy z 
wysokim filtrem (filtr 50+) oraz zakładać ubrania na długi rękaw, by osłonić skórę od 
słońca.
 
9. Chce szybko usunąć włosy, czy mogę używać depilatora codziennie? 
Nie zaleca się użwyania urządzenia codziennie, ponieważ nie przyśpieszy to wypadanie 
włosów. Istnieje cykl wzrostu włósów, z którym należy zgodnie używać urządzenia. W 
pierwszym miesiącu może być używany co 3-5 dni, następnie stopniowo  zmniejsza się 
czas użytkowania urządzenia. 
 
10. Jakie części ciała można poddawać zabiegom depilatorem laserowym ?

Depilator laserowy został zaprojektowany do usuwania owłosienia na ciele. Części ciała 
najczęściej poddawane zabiegom depilatorem to: nogi, pachy, ręce i linia bikini.

11. Czy depilator laserowy rzeczywiście jest skuteczny?

Tak. Testy kliniczne przeprowadzone przez lekarzy dowiodły, że depilator laserowy w 
bezpieczny sposób zapewnia długotrwałe rezultaty.

12. Kiedy zobaczę pierwsze rezultaty depilacji depilatorem laserowym?

Jak w przypadku wszystkich metod depilacji laserowej, efekty nie są natychmiastowe. 
Można mieć nawet wrażenie, że nic się nie dzieje. Zdarza się, że po zabiegu włosy nadal 
rosną, ale po dwóch tygodniach większość z nich po prostu wypada. Dlatego też 
potrzeba paru zabiegów, żeby osiągnąć oczekiwane rezultaty.
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