
NÁVOD NA POUŽITIE 

USB ZASTRIHÁVAČ OBOČIA S LED 
SVETLOM 

Obsah balenia: 

• 1 x USB zastrihávač obočia s LED svetlom 
• 1 x čistiaca kefka 
• 1 x nabíjací kábel USB 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifikácia: 

• Materiál: ABS plast a nehrdzavejúca oceľ 
• Rozmery: 17 x 2,5 cm 
• Hmotnosť: 55 g 
• Zabudované LED svetlo 
• Nabíjanie: USB 
• Farba: Biela 

 

Vlastnosti: 

• Dodáva sa so zabudovaným LED svetlom, aby ste 
mohli chĺpky odstraňovať s presnosťou a istotou. 
Získajte tvar, ktorý sa vám páči, bez nadmerného 
zastrihávania alebo vynechania neposlušných 
zatúlaných jemných chĺpkov. 

• Vďaka svojmu elegantnému dizajnu vyzerá ako pero a 
poskytuje vám úplnú kontrolu. To znamená, že ho 
môžete nosiť v kabelke a používať ho doma alebo aj na 
vašich cestách. 

• Odstraňovanie nežiaducich chĺpkov bez potreby mydla, 
vody alebo chemikálií nebolo nikdy jednoduchšie. 

• Ostré precízne čepele z nehrdzavejúcej ocele zaručia 
dokonalé oholenie čo najbližšie k pokožke bez toho, 
aby spôsobovali akékoľvek šklbanie, škrabance, 
začervenanie alebo podráždenie. Šetrné ku každému 
typu pokožky. 

• Tento zastrihávač chĺpkov je možné použiť nielen na 
obočie, ale aj na tvár, pery, bradu, nos atď. 

 

 



Použitie:  

• Vyčistite pokožku a zmäkčite obočie. Uistite sa, že je 
pokožka čistá a suchá, bez mejkapu, krému alebo 
pleťového mlieka. 

• Stlačte vypínač. 
• Napnite pokožku na požadovanom mieste a 

zastrihávač jemne pritlačte k pokožke. 
• Nepoužívajte prístroj v šikmom uhle - na pokožku by 

mal byť priložený kolmo. 
• Odstráňte nežiadúce a zatúlané chĺpky obočia malými, 

kruhovými pohybmi. Pre dosiahnutie lepších výsledkov 
môže byť nutné ošetriť tú istú oblasť niekoľkokrát. 

• Po použití zariadenie vypnite stlačením vypínača. 
• Hydratujte pokožku krémom. 

 

Upozornenie: 

• Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa 
zastrihávač na obočie mal používať na čistú a suchú 
pokožku, ktorá je zbavená mejkapu alebo akýchkoľvek 
krémov a pleťového mlieka. Pevne napnite pokožku a 
pohybujte zariadenie malými kruhovými pohybmi. 

• Poznámka: Je normálne, že sa hlava na odstraňovanie 
chĺpkov pri používaní zahreje. 

• Pri prvom použití je potrebné silno stlačiť tlačidlo. 
• Pri nabíjaní sa LED svetlo nerozsvieti. 

 

Čistenie a údržba: 

• Rezná hlava je odnímateľná a umývateľná. Po každom 
použití ju môžete odstrániť a opláchnuť pod tečúcou 
vodou.  

• Priložená čistiaca kefka udržuje zariadenie čisté a 
hygienické. 

• Vonkajšiu časť strojčeka môžete vyčistiť pomocou 
vlhkej handričky. 

• Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti zdrojov vody 
alebo horľavých látok, s mokrými rukami alebo telom. 

• Pri recyklácii dodržiavajte environmentálne predpisy. 

 

Záruka: 

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa 
prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie 
peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a 
výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. 
Ak spozorujete vadu produktu, existuje jednoročná záruka. 
Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie reklamácie 
nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a 
výmena“. 

 

 


