
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V079C- Epilátor- odstraňovač chloupků Flawless Finishing 

Popis:

Poznámka: Před prvním použitím holicí strojek otestujte na malé ploše paže nebo nohy. Pokud 
dojde k citlivosti nebo alergickým reakcím, okamžitě přestaňte používat.

Stejně jako u všech zastřihovačů / holicích strojků používejte opatrně kolem citlivých oblastí, 
abyste zabránili škrábnutí nebo pořezání.

Nabíjení

Před prvním použitím se ujistěte, že je jednotka plně nabitá.

Zapojte konec nabíjecího kabelu do nabíjecího portu Flawless Legs a konec USB do napájecího 
adaptéru USB (součást dodávky) (obrázek 1). Nabíjení nebo dobíjení trvá přibližně 1 hodinu.

POZNÁMKA: Nabíjecí kabel má jeden tvar. Kabel netlačte silou. Upravte jej tak, aby se snadno 
vešel.

Flawless Legs mají při plném nabití bezdrátovou provozní dobu přibližně 1 hodinu.

Při nabíjení se kontrolka rozsvítí ČERVENĚ (obrázek 2). Po úplném nabití se světlo změní na 
ZELENÉ.

POZNÁMKA: Jednotku lze používat během nabíjení.

Technické specifikace:

Čtyři hlavy

Protiskluzová rukojeť

LED podsvícení

Odnímatelné hlavy

Napájecí kabel

Nabíječka

Čisticí kartáč

Velurový potah

Ochranný kryt hlav

Délka napájecího kabelu: 74 cm

Rozměry epilátoru: 9 cm x 6 cm x 5,5 cm

Barva: bílá a zlatá

Sada obsahuje:

Epilátor na tělo, síťový adaptér
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Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

- neoplachujte hlavu pod vodou

- neponořujte jednotku do vody

- pokud je nabíjecí kabel používán, nepoužívejte jej v blízkosti vody

- pokud se nepoužívá, nasaďte ochranný kryt a uložte jej na chladném a suchém místě nebo 
uvnitř pouzdra

- tato jednotka obsahuje lithiovou baterii. Zlikvidujte v souladu se všemi příslušnými státními a
místními předpisy

Použití:

Používejte na čistou a úplně suchou pokožku bez zbytků krému nebo kosmetických přípravků. 
Jednotka bude fungovat přibližně 1 hodinu na plné nabití.

Sejměte ochranný kryt (Image3)

Stisknutím tlačítka ON v horní části jednotky ji zapnete (obrázek 4). Světlo na břiše jednotky 
se rozsvítí, aby bylo vidět, že je jednotka zapnutá (obrázek 5)

Umístěte spodní hlavu proti pokožce a začněte odstraňovat chloupky.

Holicí strojek jemně klouzejte po pokožce. Pokračujte malými krouživými pohyby, abyste 
odstranili nežádoucí chloupky (obrázek 6).

POZNÁMKA: Je normální, že se dolní hlava při používání zahřívá.

NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNÝ TLAK BĚHEM POUŽITÍ, aby nedošlo k poškození kůže nebo hlavy 
jednotky. Pokud dojde k podráždění pokožky, používejte jej jinak.

Po dokončení používání Flawless Legs jednotku vypněte stisknutím vypínače . Světlo pak 
zhasne.

Vyčistěte spodní hlavu podle pokynů v části PÉČE A ÚDRŽBA.

Nasaďte ochranný kryt a uložte jej na chladném a suchém místě nebo uvnitř pouzdra.

POZNÁMKA: Vaše pokožka může potřebovat čas, aby se přizpůsobila jednotce. Zpočátku může 
být pokožka podrážděná a nedosahovat takové úrovni, jak se očekávalo. To je normální a 
časem se to zlepší. Dejte si alespoň 2 týdny na to, abyste si zvykli na své Flawless Legs.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Pro optimální výkon by měly být Vaše Flawless Legs po každém použití vyčištěny.

- Spodní hlava je navržena pro snadné vyjmutí a snadné čištění. Držte hlavní tělo holicího 
strojku v jedné ruce a prsty uchopte jazýčky na spodní hlavě (Obrázek 7). Jemně odtáhněte 
spodní hlavu od horní (celé) hlavy (obrázek 8,9)

- Chcete-li odstranit nános, otočte spodní hlavu a jemně ji protřepejte přes odpadkový koš. 
Přiložený čisticí kartáč lze také použít k odstranění veškerých zaseknutých chloupků.
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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