
EPILATOR FACIAL TIP RUJ ELECTRIC 
FINISHING TOUCH

 Scoateți capacul FLAWLESS ™ (Imaginea 1).   

  Prindeți partea superioară a unității cu o mână,  jumătatea 
inferioară cu cealaltă și trageți în afară (Imaginea 2) pentru a 
deschide lacasul bateriei.

  Așezați 1 baterie AA în compartiment, asigurându-vă că polul 
pozitiv (+) se îndreaptă spre partea inferioară a unității. 

 Glisați / fixați carcasa inferioară a unității (Imaginea 2).

  Glisați comutatorul aflat pe partea laterală a unității în poziția 
"ON" poziție (Imaginea 3). Lumina se va aprinde automat atunci 
când aparatul este "ON". • Apăsați ușor capul unității împotriva 
pielea. Unitatea ar trebui să nu fiți în unghi. Continuați să 
efectuați mici mișcări circulare pentru a le elimina părul nedorit 
(imaginea 5). NOTĂ: Este normal ca dispozitvul sa se 
incalzeasca in timpul utilizarii.

 Curățare (asigurați-vă că unitatea este off) • Rotiți capul rotativ de
îndepărtare a părului în sens invers acelor de ceasornic și ridicați
(Imaginea 4). 

  După fiecare utilizare, curățați capul folosind  peria (inclusă) 
pentru a șterge reziduri  de păr. • Goliți orice păr din corpul 
unității FLAWLESS ™ rotind-o și atingând ușor laturile.

  • Pentru a pune capul de îndepărtare a părului înapoi pe unitate, 
aliniați "canelura" indicatoarele de pe capac cu cele de pe unitate
și răsuciți în sensul acelor de ceasornic (Imaginea 4). Sfaturi și 
indicatori • 

 Pentru rezultate superioare, utilizați pe păr ¼ "în lungime sau mai
puțin. • Dacă unitatea începe să încetinească, îndepărtați capul și

curatati epilatorul de orice reziduri de păr. Dacă unitatea nu porneste, schimbați lent bateria. 

  Destul de blând pentru a fi folosit în fiecare zi. • Pentru aplicații de machiaj ca aerograf, utilizați 
zilnic. NOTĂ: Înainte de prima utilizare, testați FLAWLESS ™ pe o suprafață mică. Dacă există 
sensibilitatea sau reacțiile alergice, întrerupeți imediat utilizarea.Nu utilizați epilatorul pe o  piele 
sensibilă sau iritată. 

 Capul de înlocuire: Pentru rezultate optime se recomandă înlocuirea capului fără flambaj la fiecare 
6 luni. Capul ar putea fi necesar să fie înlocuit mai devreme dacă epilatorul  pierde performanța sau 
dacă capul devine cioplit sau deteriorat.


