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VEZETÉK NÉLKÜLI SZŐRTELENÍTŐ LADYCARE

A LadyCare szőrtelenítő 3 különböző fejjel, töltőkábellel (USB) és tisztítókefével érkezik. A gép
testünk egész felületén használható, a legérzékenyebb helyeken, például a bokatájon, a térdünkön
a karjainkon és a hónaljunkon is.
Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt utasításokat, és őrizze meg azt a
későbbiekben is.
A CSOMAG TARTALMA

1 x borotva
1 x fej (3 mm)
1 x fej (5 mm)
1 x védőelem
1 x USB töltőkábel
1x éves garancia (termékcsere a termék meghibásodása esetén)
A CSOMAG TARTALMA

1 x borotva
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SPECIFIKÁCIÓK

Termék neve

LadyCare

Töltési idő

4 óra

Üzemelési idő

45 perc

Méret

16.8 x 3.8 x 21.6 cm

Anyag

Rozsdamentes acél

Szín

Fehér

A BOROTVA HASZNÁLATA
Bekapcsolás: Nyomja meg a borotva felső részén található gombot a bekapcsoláshoz.
Kikapcsolás: A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a borotva felső részén található gombot.
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TÖLTÉS
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen fel van töltve.
Csatlakoztassa a töltőkábel kisebbik végét a szőrtelenítőhöz, a nagyobbikat pedig az USB porthoz.
Az első töltési idő kb. 4 óra.
A töltésjelző LED pirosan villog töltés közben. A lámpa kialszik, ha teljesen fel van töltve.
A borotva vezeték nélküli működési ideje akár 45 perc, ha teljesen fel van töltve.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A penge törékeny – kezelje óvatosan.
Ha szőrszálak halmozódtak fel a fűrészlapon vagy a pengén, egyszerűen fújja le őket, vagy
óvatosan söpörje le a kefével.
Ne öblítse le a pengét, mert a vízzel való érintkezés károsodást okozhat.

FIGYELMEZTETÉSEK
Csak száraz használatra.
Ne használjon vizet a penge tisztításához csak az ecsetet használja.
Tartsa távol gyermekektől.
Ne tegye és ne ejtse vízbe vagy más folyadékba, amíg áram alatt van a készülék.
Ne öblítse le és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Tisztítás/használat előtt húzza ki a tápkábelt.
Ne használja a szőrtelenítőt, amíg töltés alatt van.
A készülék lítium -ion akkumulátort tartalmaz, ne dobja tűzbe.
Ne használja érzékeny vagy irritált bőrre.
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket. Ne használja, ha a termékkel próblámák
adódtak, mert személyi sérülést okozhat.
A borotva nem alkalmas a nemi szervek területén való használatra.
12 éven felüli személyek számára alkalmas
Csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően használja.
Ne használja nyílt sebek közelében
Ha bőrirritáció lép fel, hagyja abba a használatát.
A régi elemeket az összes vonatkozó helyi előírásnak megfelelően dobja el
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