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Finishing Touch szőrtelenítőgép 
Használati útmutató 

 
Köszönjük, hogy megvásárolta "Finishing Touch™ Yes" terméket!  
Gyors, kényelmes szőrtelenítés. 
Megszünteti a nem kívánt szőrt könnyen és fájdalommentesen, borotvapenge vagy vegyi anyagok 
nélkül. 
 
 

 

 

A csomag tartalma 
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Az akkumulátor töltése 
 
 
Megjegyzés: 
Első használat előtt töltse fel az akkumulátort (2,5 óra) a mellékelt USB-
kábellel és mellékelt AC-adapterrel, vagy egyéb USB forrásról. 
 

 

 

                                                                 A készülék töltését vörös fény jelzi. 

 

                                        Zöld fény jelzi ha a készülék teljesen fel van töltve. 
                                        Üzemidő kb. 60 perc. 

 

A készülék használata 
 
Használja a tiszta és teljesen száraz bőrön, 
távolítson el minden kozmetikai anyagot. 
1. Vegye le a fedelet (1 kép), és mozgassa 
kapcsolót ON állásba (2 kép). 
2. A zöld LED villog (3 kép). A készülék nem kapcsol 
be, amíg hozzá nem érintjük a bőrfelülethez. 
3. Vágófej használata: 
Érintse nyírófejet a szőrtelenítendő bőrfelülethez, 
a zöld LED bekapcsolva marad, amíg a készülék 
használatban van. Mozgassa a készüléket a bőrön a 
szőr növekedésével ellenkező irányba, 45 °-os 
szögben (nem egyenesen felfelé és lefelé) (lásd a 4. 
képet) 
4. Ne fejtsen ki túlzott nyomóerőt. 
Az erős nyomás bőrirritációt eredményezhet, a bőr 
károsodásához vezethet. 
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4, Microfoil Head használat: 
A haj, vagy borosta eltávolításához válassza a 
Microfoil vágófejet. (5 kép). A legjobb eredmény 
eléréséhez, tartsa a készüléket egyenesen felfelé és 
lefelé (nem 45 °-os szögben) mérsékelt nyomás 
alkalmazásával, (6 kép), mozgassa az készüléket előre 
és hátra, a haj vagy borosta eltávolításához. 
 
Fejek cseréje 
A fej cseréjéhez helyezze a hüvelykujját a készülék 
hátuljára, nyomja óvatosan a nyíl irányában előre és 
felfelé irányuló mozgatással még a fej elválik az 
eszközről. 
 
5. Ha befejezte a készülék használatát kapcsolja ki a 
készüléket, és tárolja száraz, hűvös helyen. 
 

 

 

 

 

 

 

Kezelés és karbantartás 

Ne használja az eszközt zuhanyzás közben, víz közelében, vagy nedves bőrfelületen. 
• NE ÖBLÍTSÜK LE A FEJET VÍZZEL! A fej tisztításához használja a csomagban lévő ecsetet. Tisztítás 
előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. 
• FT Yes készüléket mindig kikapcsolva, száraz hűvös helyen tárolja. 
• A legjobb teljesítmény érdekében ne használja a készüléket töltés közben. 
 

Figyelmeztetés 

• Tartsa távol a gyerekektől. 

• Legyen óvatos a szem körül használatakor. 

• A készülék tartalmaz egy lítium-ion akkumulátor.  

NE DOBJA TŰZBE! 
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Felhasználás 

Trimmer és mikrofóliás fejek 
• Állak 
• Pajesz 
• Hónalj 
• Térd 
• Boka 
• Karok 
• Lábujjak 
• Bikinivonal 
 
A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell 
eleget tenni:  
(1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és  
(2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést 
eredményezhet. 
FIGYELMEZTETÉS! A megfelelősségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, 
illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse. 
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