
CZ - Návod – Finishing Touch 

1.Před prvním použitím plně nabijte jednotku (přibližně 2,5 hodiny). 
2. Ujistěte se, že je pokožka čistá a suchá. 
3. Otočte spínač do polohy ON.  
4. Dotykem na pokožku zahájíte odstranění chloupků. 
5. Odstraňte chloupky posunutím jednotky v opačném směru než růst chloupků pro dosažení 
nejlepších výsledků. 
6. V případě kratších chloupků nebo strniště změňte mikrofonní hlavu. 
7. Jednotka se vypne, pokud se nepoužívá. Přepněte spínač do polohy OFF po dokončení šetřit baterii 

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny. 
• Ukládejte na suchém místě mimo dosah děti 
• NIKDY se neponořujte do vody. 
• NIKDY nepláchněte hlavu vodou. 
• NEPOUŽÍVEJTE jednotku ve sprše, blízko vody ani na vlhkých místech. 
• NEPOUŽÍVEJTE výrobek během nabíjení. 
• Ujistěte se, že příslušenství je suché před umístěním na povrchovou úpravu. 
• Ujistěte se, že je vypnutý před výměnou příslušenství, baterií nebo při čištění. 
• Při holení v blízkosti očí používejte opatrně. 
• NEPOUŽÍVEJTE na řasy. 
• Pouze pro suché použití; NEPOUŽÍVEJTE s pěnou na holení. 
• Vyvarujte se přímé expozice očí. 

Návod: 

1. Posuňte vypínač napájení do polohy „ON“.  
2. Kontrolka napájení bliká, když je ve fázi „ON“, abyste věděli, že je výrobek připraven.  
3. Když se hlava Sensa-Light dostane do kontaktu s pokožkou, přístroj aktivuje a odstraňuje 
chlupy tak dlouho, dokud je hlava proti pokožce.  
3. Přístroj se automaticky po 6 sekundách od odebrání z pokožky vypne.  
4. Po dokončení odstranění chloupků jednoduše přesuňte vypínač do polohy „OFF“ a vypněte 
přístroj. 

 

Jakmile se strojek nedotýká kůže v podobě 6 sekund se vypne a tím šetří baterii, a aktivuje 
se opět po přiložení na kůži. Strojek má vestavěnou dobíjecí baterii, s možností nabíjení ze 
sítě, v autě nebo z notebooku. 

Okamžitý, bezbolestný odstraňovač chloupků s pokročilou technologií SENSA-LIGHT. Yes! 
Nejpokročilejší depilace není ani břitva, ani laser – mikro technologie odstraňuje chloupky 
bezbolestně – snižuje nárazy nebo popálení a zanechá jen hedvábně hladkou pokožku. 

 


