
NAVODILA ZA UPORABO 

USB ODSTRANJEVALEC DLAČIC Z LED 
LUČKO 
Paket vsebuje: 

• 1 x USB urejevalnik obrvi z LED lučko 
• 1 x čistilno krtačko 
• 1 x USB polnilni kabel 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacije: 

• Material: ABS in nerjavno jeklo 
• Mere: 17 x 2,5 cm 
• Teža: 55 g 
• Vgrajena LED lučka 
• Napajanje: USB 
• Barva: Bela 

 

Lastnosti: 

• Z vgrajeno LED lučko zagotavlja natančno in učinkovito 
odstranjevanje dlačic. Pričarajte si svojo sanjsko obliko 
obrvi, ne da bi odstranili preveč ali premalo obrvi. 

• Zaradi svoje elegantne zasnove in oblike, ki spominja 
na pisalo, vam omogoča popoln oprijem. Lahko ga 
enostavno nosite v svoji torbici in uporabljate tako 
doma kot na poti. 

• Odstranjevanje dlačic ne bi moglo biti enostavnejše. 
Brez vode, mila ali kozmetičnih pripravkov. 

• Ostra rezila iz nerjavnega jekla zagotavljajo popolno 
britje tik ob vaši koži, brez puljenja, ureznin, rdečice ali 
draženja. Nežen do vseh tipov kože. 

• Lahko se uporablja tudi za odstranjevanje dlačic na 
obrazu, ob ustnicah, na bradi, v nosu itd. 

 

 

 

 

 



Uporaba:  

• Očistite kožo in poskrbite, da bo koža čista, suha, brez 
ličil, krem ali losjonov. 

• Pritisnite gumb za vklop. 
• Napnite kožo na predelu, kjer je treba odstraniti dlačice, 

in depilator nežno pritisnite ob kožo. 
• Ne uporabljajte depilatorja pod kotom – postavljen 

mora biti navpično na kožo. 
• Neželene dlačice odstranite z majhnimi, krožnimi gibi. 

Za doseganje želenih rezultatov boste morali morda 
postopek večkrat ponoviti na istem predelu. 

• Po končani uporabi napravo ugasnite s pritiskom na 
gumb za izklop. 

• Po uporabi kožo navlažite. 

 

Opomba: 

• Za popoln rezultat je uporaba priporočljiva na čisti in 
suhi koži, brez ličil, krem ali losjonov. Napnite kožo in 
se z napravo pomikajte z majhnimi, krožnimi gibi. 

• Opomba: Konica naprave se med uporabo lahko 
segreje. 

• Pri prvi uporabi morate na gumb pritisniti nekoliko 
močneje. 

• Ko se naprava polni, LED lučka ne sveti. 

 

 

Čiščenje in vzdrževanje: 

• Nastavka sta odstranljiva in pralna. Po vsaki uporabi ju 
lahko odstranite in splaknete z vodo.  

• Priložena čistilna krtačka zagotavlja, da odstranjevalec 
dlačic ostane čist in higieničen. 

• Zunanjost odstranjevalca dlačic lahko očistite z vlažno 
krpo. 

• Izdelka ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi, 
z mokrimi rokami ali na mokrem telesu. 

• Za recikliranje upoštevajte okoljske predpise. 
 
 

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«. 

 

 


