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Vložení / vyjmutí baterie

• Jemným zatažením za kryt baterie odkryjete přihrádku na baterii (Obrázek1).
• Vložte 1 AA baterii do přihrádky a ujistěte se, že kladný konec (+) směřuje k horní části jednotky. 
• Bezpečně zatlačte uzávěr zpět na rukojeť. 
• Pro výměnu baterie postupujte stejným způsobem. 

Začínáme

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Vykoušejte na malé ploše.
• Pokud se objeví jakákoliv citlivost nebo alergická reakce, okamžitě přestaňte používat. 
• Jednotka je připravena k použití ihned po vybalení. 
• Doporučeno pro exfoliaci / odstranění chloupků na čele, nad horním obočím, na tvářích, v oblasti horního rtu a na bradě

Použití

POUŽÍVEJTE POUZE NA SUCHOU POKOŽKU
• Doporučuje se používat večer před spaním, aby měla pokožka čas k zotavení. 
• Dodržujte intervaly mezi ošetřeními 2 - 4 týdny. 
• Pro každé použití vyberte novou čistou hlavici. 
• Jednou rukou držte rukojeť a druhou rukou jemně sejměte kryt (Obrázek 2). 
• Stiskněte tlačítko ON pro osvětlení oblasti. 
• Pro dosažení nejlepšího výsledku držte pokožku napnutou volnou rukou a druhou rukou držte jednotku pod úhlem 45°. 
• Provádějte krátké, jemné tahy a jemně přejeďte po kůži, začněte u linie vlasů a postupujte směrem dovnitř podle kontur 
 obličeje (Obrázek 3).
• Netlačte hlavou dolů do kůže. Neměl by se používat žádný tlak. Při každém použití projeďte stejnou oblastí pouze 1x.
• Doporučuje se používat dle návrhu (Obrázek 4). 

Po použití

• Po použití nechte pokožku odpočinout. 
• Před aplikací pleťových vod, sér nebo make-upu nechte pokožku několik hodin dýchat. 
• Nedoporučuje se použití make-upu ihned po použití. 
• Po použití je se vyhněte přímému slunci a opalování pokožky. 
Poznámka: Po použití může být pokožka lehce červená. Jedná se o normální jev, který by měl zmizet během pár hodin. Pokud 
červenání nebo pálení přetrvává, přestaňte používat. 

Výměna hlavy

Nepoužívejte hlavici, která se zdá být jakýmkoliv způsobem poškozená. 
• Ujistěte se, že je jednotka vypnutá. 
• Vyjměte hlavu posunutím tlačítka pro vysunutí dolů (Obrázek 5). Starou / použitou hlavu zlikvidujte. 
• Držte zásobník pevně jednou rukou. Druhou rukou uchopte rukojeť. Držte horní část rukojeti nad novou hlavou. Nakloňte 
 horní část rukojeti dolů směrem k vrcholu nové hlavy (Obrázek 6 a 7). 
• Zakývejte rukojetí směrem dozadu a zatlačte dokud neuslyšíte, že hlava zaklapne na místo (Obrázek 8). 

Péče a údržba

Při manipulaci s jednotkou mějte nasazený kryt. Sejměte kryt až když je jednotka připravená k použití. 
• Pro dosažení nejlepších výsledků používejte vždy novou hlavu. 
• Ujistěte se, že je jednotka po použití vypnutá. 
• Neponořujte do vody ani jiné kapaliny. 
• Uchovávejte na suchém a bezpečném místě. 

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
•  Určeno pro odstranění chloupků na čele, nad horním obočím, na tvářích, v oblasti horního rtu a na bradě. Není určeno k použití 
 na oblasti včetně rtů, nosu a očních víček.
• Nepoužívejte na suchou pokožku, akné, spáleniny od slunce, lupénku, ekzém, cukrovku, poruchy krevního oběhu, krvácivé stavy 
 nebo na kůži, která byla právě lékařsky ošetřena. Při podráždění / poranění pokožky přestaňte používat.
• Nepoužívejte na znaménka, léze a jiné vyrážky. 
• Neoplachujte vodou a neponořujte do vody či jiné kapaliny. 
• Nevhazujte baterii do ohně, hrozí riziko exploze. 
• Staré baterie likvidujte v souladu se všemi platnými místními předpisů.
• Není určeno pro děti do 12 let. 

E. Rukojeť
F. Přihrádka na baterii
G. Náhradní zásobník se 6 hlavicemi
H. AAA baterie

A. Hlava
B. Vršek rukojeti
C. Tlačítko pro výměnu hlavy
D. Tlačítko ON / OFF
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