
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

USB SZŐRTELENÍTŐ LED FÉNNYEL 
A csomag tartalma: 

• 1 db USB szemöldök trimmer LED fénnyel 
• 1 db tisztítókefe 
• 1 x USB töltőkábel 

 

 

 

 

 

 

 

Termékleírás: 

• Alapanyag: ABS és rozsdamentes acél 
• Méret: 17 x 2,5 cm 
• Súly: 55 g 
• Beépített LED fény 
• Töltés: USB 
• Szín: Fehér 

 

 

Jellemzők: 

• Beépített LED fénnyel rendelkezik, így pontosan és 
biztosan távolíthatja el a szőrszálakat. Tegyen szert a 
kívánt formára túlnyírás vagy az irritáló kilógó szálak 
kihagyása nélkül. 

• Karcsú kialakításának köszönhetően úgy néz ki, mint 
egy toll, és teljes irányítással rendelkezhet felette. Ez 
azt jelenti, hogy magával viheti a kézitáskájában, és 
használhatja otthon vagy útközben is. 

• Nem is lehetne egyszerűbb a nem kívánt szőrszálak 
eltávolítása, szappan-, víz- vagy kemikáliák nélkül. 

• Az éles, rozsdamentes acélból készült precíziós 
pengék tökéletes borotválást biztosítanak közvetlenül a 
bőr felett, anélkül, hogy húznák a szőrszálakat, vagy 
sérülést, kivörösödést vagy irritációt okoznának. 
Minden bőrtípushoz gyengéd. 

• Ez a szemöldök trimmer nem csak a szemöldökön, 
hanem az arcon, ajkakon, állon, orron és egyéb 
területeken is használható. 

 



Használat:  

• Tisztítsa meg a bőrét és puhítsa meg a szemöldökét, 
ügyelve arra, hogy bőre tiszta és száraz legyen, smink, 
krém vagy testápoló nélkül. 

• Nyomja meg a be-/kikapcsológombot. 
• Feszítse ki enyhén a bőrt azon a területen, ahol 

szőrtelenítést kíván végezni és nyomja a trimmert 
enyhén a bőréhez. 

• Ne használja a trimmert ferde szögben - azt a bőrre 
merőlegesen kell alkalmazni. 

• Nyírja le a nem kívánt és kósza szemöldökszálakat a 
trimmer apró, körkörös mozdulatokkal történő 
mozgatásával. Lehet, hogy ugyanazon a területen 
többször is szükséges átmenni a kívánt eredmény 
elérése érdekében. 

• Miután végzett, kapcsolja ki az eszközt a be-
/kikapcsoló gomb megnyomásával. 

• Hidratálja bőrét valamilyen krémmel. 

 

Figyelmeztetés: 

• Az optimális eredmény érdekében a trimmert tiszta és 
száraz bőrön kell használni, mely mentes a sminktől, 
krémektől vagy testápolóktól. Feszítse ki jól a bőrt és 
mozgassa az eszközt apró, körkörös mozdulatokkal. 

• Megjegyzés: Teljesen normális, ha a szőrtelenítő fej a 
használat során felmelegszik. 

• Amikor első alkalommal használja, erőteljesebben kell 
megnyomnia a gombot. 

• Ha tölti, a LED fény nem világít. 

Tisztítás és karbantartás: 

• A nyírófej levehető és elmostható. Minden használat 
után leveheti és folyó víz alatt lemoshatja azt.  

• A tartozék tisztítókefe a szőrtelenítőt tisztán és 
higiénikusan tartja. 

• A készülék külső burkolatát nedves ruhával tisztíthatja. 
• Ne használja ezt a terméket vízforrás és éghető 

anyagok közelében, se nedves kézzel vagy testen. 
• Kérjük, kövesse a helyi környezetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási szabályozásokat. 

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. 

 


