
NÁVOD K POUŽITÍ 

USB ODSTRAŇOVAČ CHLOUPKŮ S LED 
OSVĚTLENÍM 
Balení obsahuje: 

• 1 x USB zastřihovač obočí s LED světlem 
• 1 x čistící kartáč 
• 1 x USB nabíjecí kabel 

 

 

 

 

 

 

Specifikace: 

• Materiál: ABS a nerezová ocel 
• Velikost: 17 x 2,5 cm 
• Hmotnost: 55 g 
• Vestavěné LED světlo 
• Nabíjení: USB 
• Barva: Bílá 

 

Vlastnosti: 

• Je dodáván s vestavěným LED světlem, takže můžete 
chloupky odstraňovat s přesností a jistotou. Získejte 
tvar, který máte rádi, aniž obočí zastřihovali nadměrně 
nebo vám zůstávalo nepříjemné podráždění. 

• Díky svému elegantnímu designu vypadá jako pero a 
poskytuje vám plnou kontrolu. Můžete jej tedy nosit v 
kabelce a používat doma nebo na cestách. 

• Odstranění nežádoucích chloupků bez nutnosti použití 
mýdla, vody nebo chemikálií už nemůže být snazší. 

• Ostré přesné čepele z nerezové oceli zajišťují dokonalé 
oholení blízko pokožky, aniž by docházelo k tahům, 
škrábancům, zarudnutí nebo podráždění. Citlivý ke 
všem druhům pokožky. 

• Tento zastřihovač chloupků na obočí lze použít nejen 
na obočí, ale také na obličej, rty, bradu, nos atd. 

 

 

 

 



Použití:  

• Vyčistěte pokožku a změkčete obočí a ujistěte se, že je 
pokožka čistá a suchá, bez make-upu nebo krému či 
pleťové vody. 

• Stiskněte tlačítko pro zapnutí. 
• Natáhněte pokožku v místě, ke chcete odstranit 

chloupky, a jemně přitlačte zastřihovač na pokožku. 
• Nepoužívejte depilátor šikmo - měl by být umístěn 

svisle k pokožce. 
• Vymažte nechtěné a omylem zanechané obočí 

pohybem zařízení na odstraňování chloupků malými 
kruhovými pohyby. Možná budete muset několikrát 
projít stejnou oblast, abyste dosáhli požadovaných 
výsledků. 

• Po použití vypněte zařízení stisknutím tlačítka napájení. 
• Zvlhčete pokožku krémem. 

 

Poznámka: 

• K dosažení optimálních výsledků by se zastřihovač 
obočí měl používat na čistou a suchou pokožku bez 
make-upu nebo krémů či krémů. Pevně natáhněte kůži 
a pohybujte zařízením malými kruhovými pohyby. 

• Poznámka: Je normální, že se hlava pro odstraňování 
chloupků při používání zahřívá. 

• Při prvním použití musíte tlačítko stisknout silně. 
• Při nabíjení LED světlo nebude svítit. 

 

Čištění a údržba: 

• Zastřihovací hlava je odnímatelná a omyvatelná. Po 
každém použití ji můžete vyjmout a opláchnout pod 
tekoucí vodou.  

• Přiložený čisticí kartáč udržuje zastřihovač obočí čistý a 
hygienický. 

• Vnější část holicího strojku můžete vyčistit vlhkým 
hadříkem. 

• Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů vody nebo 
hořlavých látek, pokud máte mokré ruce nebo tělo. 

• Prosíme řiďte se pravidly pro ekologickou recyklaci. 
 

 
 

Záruka: 

V případě nespokojenosti s produktem máte 14 dní (ode dne 
obdržení produktu) na vrácení produktu a žádost o vrácení 
peněz nebo žádost o výměnu nového zboží. V případě, že 
zmeškáte zákonem stanovenou lhůtu, není možná žádná 
náhrada ani výměna. Pokud zjistíte vadu produktu, platí roční 
záruka. Další pokyny a podmínky pro uplatnění reklamace 
naleznete na našich webových stránkách v části „Reklamace 
a výměna“. 

 

 


