
Så laddar du enheten
• Ladda enheten fullt  (ca tre timmar).
• Anslut mikro USB-kabeln till upppladnings-porten (b) 

på botten av enheten (a) [BILD 1].
• LED ljusindikatorn (c) lyser RÖTT medan enheten laddar 

[BILD 1].
• När enheten er fullt laddas släcks LED ljusindikator (c) 

[BILD 1].
OBS! Före första användningen, prova enheten på ett litet 

område. Om känslighet eller allergiska reaktioner uppstår, 
avbryt användningen omedelbart.

Bruksanvisning
• Skjut strömbrytaren till läge ON [BILD 2]. Ljuset slås på.
•  Använd på ren, torr hud. Sträck huden och använd med 

små rörelser fram och tillbaka [BILD 3].
OBS! Det är normalt att hårborttagningshuvudet blir varmt 

med användning.

OBS: Ju mer du använder Flawless Brows desto mer exakt kommer dina resultat att bli. 
Tänk på att det kan ta tid för ditt hår och din hud att vänja sig vid detta nya innovativa 
sätt att ta bort hår.

BILD 3

BILD 2PÅ

För bäst resultat
• Använd på ren och helt torr hud utan kräm eller kosmetika.
• Använd på ren, torr hud. Sträck huden och använd 

enheten med små rörelser fram och tillbaka [BILD 3].
• Om enheten börjar sakta ner, rengör huvudet från 

hårrester.
• Om enheten fortfarande körs långsamt ladda upp den.
• Det är normalt att huden blir röd omedelbart  efter 

användning på grund av tryck och friktion.

Rengöring (enheten måste vara avstängd) 
• Efter varje användning rengör enheten 
med borsten som följer med.

• Skruva huvudet moturs och lyft av (BILD 4).
• Skölj försiktigt hårrester på enheten (c)

[BILD 5a].

• Använd borsten inuti huvudet [BILD 5b].
• Placera huvudet på enheten och vrid 

medurs tills det låser tillbaka på plats.
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 OBS: 
• Ej avsedd för personer 12 år eller yngre.
• Använd endast enligt beskrivningen i denna bruks-

anvisning.
• Använd inte på irriterad hud, öppna sår eller om du har 

utslag. Avbryt användningen om hudirritation uppstår.

• Skölj inte enheten under vatten.
• Använd aldrig i laddkabeln som har fallit i vattnet.
• Använd endast sladd och adaptor som följer med.

Ladda upp enheten tills den 
blir fulladdad. 
Det tar ca 3 timmar 
[Bild 1].

Slå på enheten:
Skjut omkopplaren till 
ON-läge (Bild 2).
 
Rengöring:
Använd på ren, torr hud. 
Sträck huden och använd 
enheten med små rörelser 
fram och tillbaka.
(Bild 3).
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Sådan oplader du enheden:
• Oplade fuldt (ca. 3 timer).
• Slut mikro USB-kablet til opladnings-porten (b) på 

bunden af enheden (a) [FIG. 1].
• LED lysindikator (c) lyser RØDT mens enheden oplader 

[FIG. 1].
• Når enheden er fuldt opladet slukker LED lysindikator 

(c) [FIG. 1].
OBS.: Inden du bruger den for første gang, bør du udføre en 
test på et lille område. Hvis der opstår en allergisk reaktion 
eller følsomhed, ophør umiddelbart brug af enheden.

Brugervejledning
• Før kontakten til PÅ (FIG. 2). Lyset tændes.
• Brug på ren, tør hud. Stræk huden stram og bevæg 

frem og tilbage i små bevægelser (FIG. 3).
OBS.: Det er normalt at enhedens hoved bliver varm ved brug.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ,  at jo oftere du bruger Flawless Brows, desto mere nøjagtig vil 
resultatet blive. Giv dit hår og din hud tid til at vænne sig til denne nye og innovative måde 
at �erne hår på.

FIG. 3

FIG. 2PÅ

Få det bedste resultat
• Brug på ren og helt tør hud uden cremer eller makeup.
• Træk huden stram og med små bevægelser før 

enheden frem og tilbage (FIG. 3).
• Hvis enheden begynder at operere langsommere, 

rengør dens hoved og �ern hårrester.
• Hvis enheden stadig er langsom, udskift batteriet.
• Der er normalt at huden er lidt rød umiddelbart efter 

brug. Dette er pga tryk og gnidning på huden.

Rengøring (sikre at enheden er slukket)
• Efter brug - rengør hovedet med børsten 
som medfølger.

• Drej hovedet mod uret og løft af (FIG. 4).
• Børst og �ern forsigtigt rester af hår fra 
stammen (c) (FIG. 5A). 

• Brug børsten til at børste indeni hovedet 
(FIG. 5B).

• Sæt hovedet tilbage og drej med uret 
indtil det låses på plads.
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Bemærk
• Ikke egnet til brug af børn under 13 år.
• Skal bruges kun som beskrævet her i manualen.
• Skal ikke bruges på hud som er irriteret, åbne sår eller hvis 

du har andre hud problemer. Ophør brug hvis du oplever 
hud irritation.

• Enhedens hoved skal ikke renses eller blødlægges i 
vand.

• Hvis opladningskablet har faldet ned i vand må det ikke 
bruges.

• Brug kun medfølgte kabel og adapter til enheden.

Oplad enheden i 3 timer til en 
fuld opladning (FIG. 1).

Tænd enheden:
Før kontakten til PÅ positionen 
(FIG. 2).

Fjernelse af hår:
Brug på ren, tør hud.
Træk huden stram og bevæg 
frem og tilbage med små 
bevægelser (FIG. 3).
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Hvordan lade enheten
• Lad enheten fullt opp (ca tre timer).
• Sett inn micro-USB-enden av ladekabelen i ladeporten 

(b) som du �nner bunnen av enheten (a) [Bilde 1].
• LED-indikatorlyset (c) vil lyse rødt mens enheten lader 

[Bilde 1].
• Når ladingen er fullført, vil LED-indikatorlyset (c) slå seg 

av [Bilde 1].
NOTER: Før første gangs bruk, bør du teste enheten på et lite 

hudområde. Dersom huden blir sensitiv eller du får en 
allergisk reaksjon, må behandlingen avbrytes.

Bruksanvisning
• Skyv bryteren til PÅ [Bilde 2]. Lyset skrur seg på.
• Bruk på ren, tørr hud. Strekk huden stram og beveg 

enheten i små bevegelser frem og tilbake [Bilde 3].
Noter: Det er normalt at enhetens hode blir varmt ved bruk.

For optimalt resultat

BEST RESULTAT: Jo mer du bruker Flawless Brows, jo �nere og mer presist resultat vil du få. 
Hud og hår vil trenge litt tid til å venne seg til denne innovative måten å �erne hår.

BILDE 3

BILDE 2PÅ

• Bruk på ren og helt tørr hud, uten fuktighetskrem eller 
annen kosmetikk.

• Strekk huden og beveg frem og tilbake med små 
bevegelser [Bilde 3].

• Hvis enheten begynner å gå saktere – rens toppen for 
hårrester.

• Hvis enheten fortsetter å gå sakte – lad den opp.
• Det er normalt at huden blir litt rød rett etter bruk pga 

friksjon og trykk mot huden under bruk.

Rens (pass på at enheten er skrudd av) 
• Renses etter hver bruk, med børsten som 
følger med.

• Vri hodet mot klokken og løft det av 
[Bilde 4].

• Børst forsiktig bort hårrester på kjernen (c) 
[Bilde 5a].

• Bruk børsten på innsiden av hodet
[Bilde 5b].

• Plasser hodet tilbake på enheten og vri 
med klokka til det låses på plass.
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 OBS: 
• Ikke beregnet for bruk av personer under 12 år.
• Bare for bruk som beskrevet i denne manualen.
• Må ikke brukes på irritert hud, åpne sår eller ved andre 

utbrudd i huden. Stans bruk dersom hudirritasjon oppstår.
• Rens aldri hodet eller enheten i vann.

• Bruk aldri ladekabel som har falt i vann.
• Benytt bare kabel og adapter som følger med.
.

Lad opp enheten til den blir 
fulladet. Det tar ca 3 timer 
[Bilde 1].

Skru enheten på:
Skyv bryteren til PÅ 
[Bilde 2].
 
Slik �erner du hår:
Bruk på ren og tørr hud. Strekk 
huden og beveg enheten frem 
og tilbake med små bevegelser 
[Bilde 3].
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Laitteen lataaminen
• Täyteen lataaminen (kestää noin 3 tuntia).
• Liitä latauskaapelin mikro-USB-pää latausporttiin (b), 

joka sijaitsee laitteen pohjassa (a) (Kuva 1).
• Latauksen LED-merkkivalo (c) muuttuu PUNAISEKSI, 

kun laite latautuu.
• Kun laite on ladattu täyteen, LED-merkkivalo (c) 

sammuu (Kuva 1).
HUOMIO: Ennen ensimmäistä käyttökertaa, testaa laitetta 
pienellä alueella. Jos alueella esiintyy ihon ärsyyntymistä 
tai allergisia reaktioita,  keskeytä käyttö välittömästi.

Käyttö
• Liu´uta katkaisija ON-asentoon (Kuva 2). Valo syttyy 

palamaan.
• Käytä puhtaalle, kuivalle iholle. Vedä iho kireälle ja 

liikuta pienin edestakaisin liikkein (Kuva 3).
HUOMIO: On täysin normaalia että ajopää lämpenee 

HUOMAA: Mitä useammin käytät Flawless Browsia, sitä paremmat tulokset saat. Anna 
ihokarvoillesi ja ihollesi aikaa tottua tähän uuteen, innovatiiviseen karvanpoistotapaan.

KUVA 3

KUVA 2ON

karvanpoiston aikana.

Parhaaseen tulokseen
• Käytä puhtaalle ja täysin kuivalle iholle, jossa ei ole rasvoja tai 

kosmetiikan jäämiä.
• Vedä iho kireälle ja liikuta pienin edestakaisin liikkein (Kuva 3).
• Jos laite alkaa hidastua, puhdista pää karvojen jäämistä. 
• Jos laite käy edelleen hitaasti, lataa se täyteen.
• Ihon punoitus käytön jälkeen on täysin normaalia johtuen 

välittyneestä paineesta ja kitkasta. 

Puhdistus (Varmista että laite on 
sammutettu)
• Puhdista pää jokaisen käyttökerran 
jälkeen mukana tulevalla harjalla. 

• Kierrä päätä vastapäivään ja nosta se pois 
(Kuva 4).

• Harjaa varovaisesti varren päällä olevat 
karvanjäämät (c) (Kuva 5A).

• Harjaa myös pään sisältä (Kuva 5B).
• Aseta pää takaisin ja kierrä myötäpäivään 
kunnes se lukittuu paikoilleen.
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PIKA-
ALOITUSOPAS

Varoitus
• Laite ei sovellu 12-vuotiaille tai nuoremmille.
• Käytä laitetta vain tässä oppaassa ilmoitettuun käyttötar-

koitukseen.
• Älä käytä ärtyneelle iholle, avohaavojen tai epäpuhtauksien 

yhteydessä. Lopeta käyttö ihoärsytyksen ilmetessä. 

• Älä huuhtele päätä veden alla, tai upota veteen.
• Älä käytä latauskaapelia, joka on tippunut veteen.
• Käytä vain laitteen mukana tullutta latauskaapelia.

Lataa laite täyteen, kestää 
noin 3 tuntia (Kuva 1 ).

Käynnistä laite:
Liu'uta katkaisija ON-asentoon
(Kuva 2).

Karvanpoisto:
Käytä puhtaalle, kuivalle iholle. 
Vedä iho kireälle ja liikuta pienin 
edestakaisin liikkein [Kuva 3].
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