
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

LED BOROTVA 
A csomag tartalma: 

• 1 db szőrtelenítő készülék 
• 1 db USB kábel 
• 1 db tisztítókefe 
• 2 db borotvafej 

 

1 - Trimmer fej            2 – Tisztítókefe 

3 – Töltőkábel            4 - Mikrofólia fej 

Termékleírás: 

• Méretek: 17 cm x 2,5 cm x 9 cm 
• Teljesítmény: 100 V – 240 V AC 60 Hz / 50 Hz 
• Akkumulátor: Lítium-ion töltőegység 

• Töltési idő: 3 óra 
• Szín: fehér + lila 
• Alapanyag: ABS  
• Tápegység: USB kábelen keresztüli töltés 

Jellemzők: 

• Azonnali, fájdalommentes szőrtelenítés, mely biztonságos és 
gyengéd a legérzékenyebb bőrfelületen is. 

• A mikro-oszcillációs technológia a lézeres- vagy hőalapú 
szőrtelenítési eljárásoktól eltérően egyetlen lépésben távolítja el a 
nemkívánatos szőrszálakat, fájdalom vagy bőrirritáció nélkül. 

• Nincs több karcolás, vágási sérülés, egyenetlenség, vagy 
fájdalmas és költséges szőrtelenítési eljárás. 

• Ideális arcszőrzetre, és tökéletes a bikinivonal, has, a karok és a 
karok alatti terület, valamint a láb nehezen hozzáférhető 
területeinek szőrtelenítésére. Biztonságosan használható minden 
bőrtípus és bőrszín esetén. 

• A szőrtelenítő készülék tartalmaz egy trimmer fejet és egy 
mikrofólia fejet. A trimmer fej inkább a hosszabb szőrzeten 
működik jól, a mikrofólia fej pedig az olyan lenyírt, vagy rövidebb 
szőrzeten, amelyet a trimmer fej nem távolított el. 

Használati útmutató: 

• Tegye a kapcsolót az „ON” („BE”) pozícióba. A bekapcsolt 
állapotot jelző LED villog, amikor a készülék „ON” („BE”) 
pozícióban van, jelezve, hogy az eszköz készen áll. 

• Amikor a fej érintkezésbe kerül az Ön bőrével, a készülék 
aktiválódik, és addig szőrtelenít, ameddig a fej érintkezik az Ön 
bőrével. 

• Az eszköz automatikusan „alvó” állapotba kerül, illetve 
automatikusan inaktiválódik 6 másodperccel azután, hogy levette a 
borotvafejet a bőréről. 

• A készülék újraaktiválódik, amint újra hozzáérinti azt a bőréhez. 
• A szőrtelenítés befejezésekor egyszerűen tegye a kapcsolót „OFF” 

(„KI”) állásba a készülék kikapcsolásához. 



Csere- és mikrofólia fejek 

A fejek cseréjéhez vagy eltávolításához tegye hüvelykujját a készülék 
hátoldalára, nyomja enyhén a nyíl irányába előre és felfelé. A fej ekkor 
eltávolításra kerül a borotvakészülékről. Állítsa be az új fejet az egység 
hátulján található nyíllal, majd nyomja a készülékre. A fej egy kattanással a 
megfelelő pozícióba kerül.  

  
A kezelőfejek cseréjekor nagyon fontos, hogy a kezelőfejen lévő 
csatlakoztatási pontot (1) a készüléken lévő csatlakoztatási ponthoz (2) 
csatlakoztassuk, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy a készülék 
megfelelően működjön. Ha a kezelőfej csatlakozási pontja (1) a 
készüléken lévő csatlakoztatási ponthoz (2) képest ellenkező oldalra kerül, 
a készülék nem működik majd megfelelően. 

 

 

 

 

(1) CSATLAKOZTATÁSI 
PONT A KEZELŐFEJEN 

 

(2) CSATLAKOZTATÁSI 
PONT A KÉSZÜLÉKEN 

 



Az akkumulátor töltése 

• Az első használatot megelőzően körülbelül 2,5 óra alatt töltse fel 
teljesen a szőrtelenítő készüléket. A készüléket a mellékelt USB 
kábellel kell feltölteni, a mellékelt AC adapter vagy más USB forrás 
használatával. 

• Amíg a készülék tölt, a piros lámpa folyamatosan világít. 
• Ha a készülék teljesen feltöltődött, a zöld LED mindaddig 

folyamatosan világít, amíg a készülék csatlakoztatva van az 
adapterhez. A feltöltés körülbelül 60 perces működést tesz 
lehetővé. 

 

Tisztítás és karbantartás: 

• A víz károsítja a szőrtelenítő készüléket. Ne használja a 
készüléket a zuhany alatt, víz közelében, vagy nyirkos, nedves 
helyiségben. 

• Ne merítse a fejet víz alá. A fej tisztításához használja a 
csomagban található kefét. Bizonyosodjon meg róla, hogy a 
készülék ki van kapcsolva. 

• Amikor a szőrtelenítő gép nincs használatban, kikapcsolt 
állapotban kell azt tartani és hűvös, száraz helyen szükséges 
tárolni.  

• A legjobb teljesítmény érdekében nem javasolt töltés közben 
használni a készüléket. 

Biztonsági óvintézkedések: 

• Gyermekektől elzárva tartandó. 
• Legyen különösen óvatos, amikor a készüléket a szemek 

közelében használja. 
• A szőrtelenítő gép lítium-ion akkumulátorokat használ. Ne dobja 

azokat tűzbe. 
 

 

Jótállás: 

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a 
termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és 
visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy 
termékcsere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény 
által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. 
A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és 
feltételeket megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában. 

 

 

 


