
Elektrický depilátor na tvár vo veľkosti rúžu
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Nabite zariadenie, keď sa nezapína.
Počas nabíjania svieti červené svetlo. (Obrázok 2).

Použitie

1. Odstráňte uzáver (obrázok 1).
2. Posuňte prepínač umiestnený na boku jednotky smerom nahor do polohy "ON"
(Obrázok 3). Svetlo sa automaticky zapne, keď je depilátor zapnutý.
3. Hlavicu zariadenia jemne pritlačte kolmo k pokožke. Depilátor by nemal byť pod
uhlom. Pokračujte malými krúživými pohybmi, aby ste odstránili nechcené
ochlpenie (obrázok 5).

POZNÁMKA: Je normálne, že sa hlavica používaním zahrieva.

Čistenie (Uistite sa, že je zariadenie vypnuté)
1. Otočte hlavicu na odstraňovanie chĺpkov proti smeru hodinových ručičiek a
vyberte ju (obrázok 4).
2. Po každom použití vyčistite hlaviícu pomocou kefky (súčasť balenia), aby ste
odstránili zvyšky chĺpkov
3. Otáčaním vyprázdnite všetky chĺpky z tela zariadenia a jemne poklepte po
stranách.
4. Ak chcete nasadiť hlavicu naspäť, zarovnajte indikátory „drážky“ na uzávere s
indikátormi na zariadení a otočte v smere hodinových ručičiek (Obrázok 4).

Tipy a rady
1. Pre vynikajúce výsledky použite na chĺpky s dĺžkou 6 mm alebo menej.
2. Ak zariadenie začne spomaľovať, očistite hlavicu a telo od všetkých zvyškov
chĺpkov. Ak jednotka stále beží pomaly, vymeňte batériu.
3. Dostatočne jemný na každodenné používanie.
4. Na nanášanie make-upu s efektom airbrushu používajte denne.

POZNÁMKA: Pred prvým použitím otestujte zastrihávač na malej ploche. Ak sa
vyskytne akákoľvek citlivosť alebo alergická reakcia, okamžite prestaňte používať.
Nepoužívajte na citlivú alebo podráždenú pokožku.

Pozor
• Uchovávajte mimo dosahu detí
• Nepoužívajte na podráždenú pokožku.
• Ak dôjde k podráždeniu pokožky, prerušte používanie
• Pri používaní okolo očí buďte opatrní.
• Hlavicu neoplachujte pod vodou.
• Neponárajte zariadenie pod vodu.
• Keď zariadenie nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
• Nesprávne batériu nepripájajte, nenabíjajte ani ju nevhadzujte do ohňa. Batéria
môže explodovať alebo vytiecť.
•Staré batérie likvidujte v súlade so všetkými platnými miestnymi predpismi.

Vyrobené v Číne


