
Bedankt voor uw aankoop van FLAWLESS™, de gemakkelijke en handige gezichtshaarverwijderaar.

Aan de slag / batterij opladen
• Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op (ongeveer 3 uur 

om volledig op te laden).
• Steek het micro-USB-uiteinde van de laadkabel in de oplaadpoort (b) 

aan de onderkant van de eenheid (a) (afbeelding 1).
• Het oplaad-LED-indicatielampje (c) wordt ROOD tijdens het opladen.
• Wanneer het opladen voltooid is, gaat het LED-indicatielampje (c) UIT.

Gebruik
• Verwijder de FLAWLESS™ -dop (afbeelding 2).
• Schuif de schakelaar aan de zijkant van het apparaat omhoog in de 

"AAN" -positie (afbeelding 3). Het lampje gaat automatisch aan als het 
apparaat "AAN" staat.

• Druk de bovenkant van het apparaat voorzichtig tegen uw huid. Het 
apparaat mag niet schuin staan. Ga door met het maken van kleine 
cirkelvormige bewegingen om ongewenst haar te verwijderen 
(afbeelding 5).

Opmerking: Het is normaal dat het gezicht warm wordt tijdens gebruik.

Reinigen (zorg ervoor dat het apparaat uit staat)
• Draai de ontharingskop tegen de klok in en til op (afbeelding 4).
• Reinig na elk gebruik de kop met een borstel (meegeleverd) om de 

haarresten weg te vegen.
• Verwijder haar uit de FLAWLESS™ -eenheid, door de FLAWLESS™ om te 

keren en voorzichtig op de zijkanten te tikken.
• Om de ontharingskop terug op het apparaat te plaatsen, stelt u de 

"groef" -indicatoren op de dop in lijn met die op het apparaat en draait 
u deze met de klok mee (afbeelding 4).

Tips & aanwijzingen
• Voor het beste resultaat gebruik op ¼ van de haarlengte of minder.
• Als het apparaat begint te vertragen, ontdoet u de
haarverwijderingskop en de huid van eventuele haarresten. Als het
apparaat nog steeds langzaam werkt, laadt u de batterij op.

• Zacht genoeg om elke dag te gebruiken.
• Gebruik dagelijks vóór het gebruik van een airbrush-achtige make-up.
Opmerking: Test de FLAWLESS™ voor het eerst op een klein oppervlak. 
Als gevoeligheid of allergische reacties optreden, stop dan onmiddellijk 
met het gebruik. Gebruik uw FLAWLESS™ niet op een gevoelige of 
geïrriteerde huid.

Vervangende dop
Voor optimale resultaten is het raadzaam om elke 6 maanden uw 
FLAWLESS™-kop te vervangen (bijgevoegd: twee vervangende koppen). 
De kop moet mogelijk eerder worden vervangen als de FLAWLESS™ zijn 
prestaties verliest of als de kop op een of andere wijze afgestoken of 
beschadigd raakt. 
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DE FLAWLESS™ 
EENHEID MOET 

VOLLEDIG WORDEN 
OPGELADEN VÓÓR 
EERSTE GEBRUIK!

Distributor:
Tommy Teleshopping B.V.
Eemnesserweg 11 unit 10
1251 NA Laren 
The Netherlands 
Made in China

Waarschuwingen
• Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens de FLAWLESS™ te gebruiken.
• Gebruik de FLAWLESS™ alleen voor het doel dat in de gebruiksaanwijzing beschreven is.
• Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze te kunnen raadplegen bij twijfels in de toekomst.
• Houd de FLAWLESS™ buiten bereik van kinderen. Gebruik de FLAWLESS™ niet in de nabijheid

van kinderen
• Om ieder risico uit te sluiten dient u de FLAWLESS™ uit te schakelen en de batterijen te

verwijderen als u het apparaat niet gebruikt.
• Bewaar de FLAWLESS™ op een droge plek. Bewaar het apparaat niet op vochtige plaatsen of in

de buurt van een bak of emmer met water waar hij in zou kunnen vallen.
• Gebruik de FLAWLESS™ niet onder de douche of in het bad. De FLAWLESS™ is niet

waterbestending. Als het apparaat in water mocht vallen, raak het dan niet aan en gebruik het
niet meer.

• Gebruik de aFLAWLESS™ altijd op een schone en droge huid zonder cosmetische producten,
met inbegrip van crèmes.

• Houd de FLAWLESS™ tijdens het gebruik uit de buurt van wimpers, haar en kleren.
• Gebruik de FLAWLESS™ niet in geval van acne, moedervlekken, diabetes, eczeem, bloederziekte,
  rosacea immunode�ciëntie, wonden of als u last heeft van een geïrriteerde of ontstoken huid.  
  Raadpleeg eerst uw arts.
• Bij eerdere ziekten, raadpleeg uw arts alvorens het apparaat te gebruiken.
• Als u zich nooit eerder of langer is dat u zich geëpileerd heeft, kan het zijn dat u de eerste keren
  een brandend gevoel of irritatie ervaart. Dit verdwijnt echter naarmate u het apparaat vaker  
  gebruikt. Dit komt doordat de FLAWLESS™ de haartjes samen met de haarwortel verwijdert.
• Het kan zijn dat sommige haartjes terugroeien als gevolg van het feit dat de FLAWLESS™ de

haartjes samen met de haarwortel verwijderd. In dat geval wordt aangeraden de plaats te
masseren met een natuurlijke spons.

• Raadpleeg uw arts ingeval van rode vlekken of huidirritaties die langer dan drie dagen
aanhouden.

• Maak de FLAWLESS™ voor en na gebruik schoon om te voorkomen dat bacteriën de huid
kunnen binnendringen en een ontsteking veroorzaken.

Oplaadbare gezichtshaarverwijderaar
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