
NAVODILA ZA UPORABO 

LED BRIVNIK 
Paket vsebuje: 

• 1 x napravo za odstranjevanje dlačic 
• 1 x USB kabel 
• 1 x čistilno krtačko 
• 2 x nastavek za napravo 

 

1 – Nastavek za prirezovanje dlačic 

2 – Čistilna krtačka 

3 – Polnilni kabel 

4 – Mikrofilijski nastavek 

 

Lastnosti: 

• Mere: 17 x 2,5 x 9 cm 
• Moč: 100v - 240v AC 60Hz / 50Hz 
• Baterija: litij-ionska polnilna enota 
• Čas polnjenja: 3 ure 
• Barva: bela + vijolična 
• Material: ABS  
• Napajanje: Polnjenje z USB kablom 

Lastnosti: 

• Naprava za hitro in neboleče odstranjevanje dlačic, ki je varna in 
nežna do najbolj občutljive kože. 

• Za razliko od laserske ali infra tehnologije tehnologija mikro-
vibriranja omogoča odstranitev neželenih dlačic v samo enem 
koraku, brez bolečin ali draženja kože.  

• Nič več prask, ureznin in izboklin ter bolečih in dragih metod za 
odstranjevanje dlačic. 

• Popolna za obrazne dlačice ter bikini predel, trebuh, roke in 
pazduhe ter težje dosegljiva mesta na nogah. Varna za vse tipe in 
barve kože. 

• Naprava za odstranjevanje dlak vključuje nastavek za prirezovanje 
dlačic in mikrofolijski nastavek za odstranjevanje krajših dlačic. 
Nastavek za prirezovanje dlačic je primeren za daljše dlačice, 
mikrofolijski nastavek pa za krajše dlačice, tudi take, ki jih drugi 
nastavek ni odstranil. 

Navodila za uporabo: 

• Pritisnite slikalo na »ON«. LED lučka utripa, ko je naprava 
vključena in pripravljena za uporabo. 

• Ko se nastavek dotakne vaše kože, se naprava aktivira in 
odstranjuje dlačice, dokler je v stiku s kožo. 

• Ko napravo odmaknete od kože, po 6 sekundah samodejno preide 
v stanje »mirovanja« in se tako deaktivira. 



• Naprava se bo ponovno aktivirala, ko jo boste ponovno pritisnili ob 
kožo. 

• Po odstranitvi vseh dlačic napravo izklopite s pritiskom na stikalo 
»OFF«. 

Zamenjava nastavkov in mikrofolijski nastavek 
Za zamenjavo nastavka palca postavite na hrbtno stran naprave, nežno 
potisnite v smeri puščice, naprej in navzgor. Nastavek se bo tako odstranil 
z ohišja naprave. Drug nastavek poravnajte s puščico na hrbtni strani 
naprave in pritisnite. Nastavek se bo s klikom postavil v pravilen položaj. 

 

 
 

Pri menjavi nastavkov je zelo pomembno, da sta konektor nastavka (1) in 
konektor naprave (2) med seboj sklenjena, saj bo naprava le na ta način 
delovala pravilno. V primeru, da je konektor nastavka (1) na drugi stranki 
kot kontektor naprave (2), naprava ne bo delovala pravilno. 

 

 
 

 

(1) KONEKTOR 
 

(2) KONEKTOR 
 



Napajanje baterije 

• Pred prvo uporabo, napravo polnite približno 2,5 ure, dokler ni 
popolnoma napolnjena. Napravo je treba napolniti s priloženim 
USB kablom, z uporabo priloženega AC adapterja ali drugega 
ustreznega USB kabla. 

• Ko se naprava polni, sveti rdeča lučka. 
• Ko je naprava priključena na adapter in popolnoma napolnjena, 

sveti zelena LED lučka. Delovanje napolnjene naprave traja 
približno 60 minut. 

 

Čiščenje in vzdrževanje: 

• Voda napravo poškoduje. Naprave ne uporabljajte pod tušem, 
blizu vode ali v vlažnem prostoru. 

• Nastavkov ne spirajte z vodo. Za čiščenje nastavkov uporabite 
priloženo krtačko. Prepričajte se, da je naprava izklopljena. 

• Ko naprave ne uporabljate, naj bo izklopljena in shranjena v 
hladnem in suhem prostoru.  

• Za boljše delovanje se odsvetuje uporaba naprave med samim 
polnjenjem. 

Varnostni ukrepi: 

• Hraniti zunaj dosega otrok. 
• Bodite previdni pri uporabi naprave okrog oči. 
• Odstranjevalec dlačic vsebuje litij-ionsko baterijo. Ne mečite v 

ogenj. 
 

 

 

 

Garancija: 
V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od prejema 
vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo in menjava nista 
možna po zakonsko določenem roku. Če na izdelku opazite napako, lahko 
koristite garancijo, ki velja eno leto. Nadaljnja navodila in pogoji za vložitev 
reklamacije so na voljo na naši spletni strani v razdelku »Reklamacije in 
menjava«. 

 

 

 


