
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

APARAT PENTRU RAS USB CU LUMINĂ 

LED 

Pachetul conține: 

 1 x Aparat de ras pentru sprâncene cu încărcare USB 

și lumină LED 

 1 x perie de curățare 

 1x Cablu încărcare USB 

 

 

 

Specificații: 

 Material: ABS și oțel inoxidabil 

 Dimensiuni: 17 x 2,5 cm 

 Greutate: 55 g 

 Lumină LED încorporată 

 Încărcare: USB 

 Culoare: Alb 

 

Caracteristici: 

 Este dotat cu o lumină LED încorporată, astfel încât să 
poți îndepărta firele de păr cu precizie și încredere. 
Obține forma dorită fără a îndepărta părul în mod 
excesiv și fără a pierde din vedere acele fire rebele. 

 Datorită designului său elegant, arată precum un stilou 
și îți oferă control deplin. Asta înseamnă că îl poți purta 
în geantă și îl poți folosi acasă sau în deplasare. 

 Nu poate fi mai ușor de atât să îndepărtezi părul 

nedorit, fără a fi nevoie de săpun, apă sau substanțe 

chimice. 

 Lamele ascuțite de precizie din oțel inoxidabil oferă o 

epilare perfectă aproape de piele, fără a provoca răni, 

roșeață sau iritare. Acțiune delicată pe toate tipurile de 

piele. 

 Acest aparat de ras pentru sprâncene poate fi utilizat 

nu numai pentru sprâncene, ci și pentru față, buze, 

bărbie, nas și așa mai departe. 



 

Utilizare:  

 Curăță-ți pielea și hidratează-ți sprâncenele, 

asigurându-te că pielea ta este curată și uscată, fără 

machiaj, fără cremă sau loțiune. 

 Apasă butonul de pornire/oprire. 

 Întinde pielea în zona care necesită epilare și apasă 

ușor dispozitivul pe piele. 

 Nu utiliza aparatul dintr-un unghi - acesta trebuie 

poziționat vertical pe piele. 

 Îndepărtează firele de păr nedorite prin mișcări 

circulare mici ale dispozitivului. Este posibil să fie 

nevoie să acționezi asupra unei zone de mai multe ori 

pentru a ajunge la rezultatele dorite. 

 La final, oprește dispozitivul prin apăsarea butonului de 

pornire/oprire. 

 Hidratează-ți pielea cu cremă. 

 

Observații: 

 Pentru rezultate optime, dispozitivul trebuie folosit pe 

pielea curată și uscată, care nu conține machiaj, creme 

sau loțiuni. Întinde pielea și deplasează unitatea prin 

mișcări mici, circulare. 

 Notă: Este normal ca atunci când se află în funcțiune, 

capul dispozitivului să se încălzească. 

 La prima utilizare, butonul trebuie acționat ferm. 

 LED-ul nu se va aprinde în timpul încărcării. 

Curățare și mentenanță: 

 Capul de tăiere este detașabil și lavabil. Poate fi scos și 

clătit sub robinet după fiecare utilizare.  

 Peria de curățare inclusă menține aparatul pentru 

sprâncene curat și igienic. 

 Exteriorul aparatului poate fi curățat cu ajutorul unei 

cârpe curate. 

 A nu se utiliza acest produs lângă surse de apă sau 

substanțe inflamabile, cu mâinile sau corpul umezite. 

 Te rugăm să respecți reglementările de mediu în 

vigoare pentru reciclare. 

 

 

 

Garanție: 

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește 

produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii 

produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, 

sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor 

fi posibile dacă se depășește termenul legal. În cazul în care 

produsul se defectează, există o perioadă de garanție de un 

an. Mai multe indicații și condiții pentru a face o reclamație pot 

fi găsite pe site-ul nostru în secțiunea ”Reclamații și 

Schimburi”. 

 


