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APARAT DE RAS PENTRU FEMEI ARUBA ESPERANZA 

 
Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului. 
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și manualul de 
utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. 
 
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI 

1. Pe durata garanției păstrați ambalajul și bonul fiscal (dovada plății). În cazul în care aparatul 
trebuie transportat, utilizați ambalajul original. 

2. Înainte de prima utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este în interior. 
3. Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză. 
4. Nu încărcați și nu utilizați aparatul niciodată în apropierea locurilor cu umezeală ridicată – în 

baie, lângă cada de baie, etc.  
5. Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Aparatul este destinat pentru a fi utilizat 

doar în mediu uscat. 
6. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării. 
7. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu capacități senzoriale, psihice sau 

mentale reduse, fără supraveghere din partea unei persoane calificate responsabile de 
siguranța lor. 

8. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute în acest manual. 
9. Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate și nu sunt recomandate de producător. 
10. Nu depozitați și nu puneți produsul și accesoriile acestuia lângă suprafețe calde. 
11. Aparatul este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în scop comercial. 
12. Din motive igienice, aparatul este destinat pentru o singură persoană. Nu vă recomandăm să 

utilizați aparatul împreună cu alții. 
13. Păstrați aparatul într-un loc uscat, la o temperatură între 0-40 °C, ferit de bătaia directă a 

soarelui. 
14. Utilizați dispozitivul pe piele curată, uscată. 
15. Evitați ca dispozitivul să intre în contact cu părul de pe cap (părul lung ar trebui legat), genele, 

sprâncenele, tot felul de panglici, coarde, etc. pentru a evita rănirea pielii sau deteriorarea 
aparatului. 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 

1. Cap aparat de ras 
2. Trimmer pentru părul mai lung 
3. Comutator pornire/oprire 
4. Comutator trimmer 
5. Compartiment baterie 
6. Capac de protecție din plastic/ Trimmer bikini 
7. Perie 

 
INSTALAREA BATERIILOR 

1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii. 
2. Introduceți 2 baterii alcaline tip AA, respectând 

polaritatea corectă. 
3. Închideți compartimentul pentru baterii. 
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UTILIZAREA PRODUSULUI 
1. Îndepărtați capacul de protecție din plastic (6) de pe capul aparatului de ras (1). 
2. Pentru a porni dispozitivul, glisați butonul (2) în poziția ON. 
3. Dispozitivul trebuie condus lent cu mișcări line, în direcții diferite deoarece părul poate crește 

în direcții diferite. Dacă părul este prea lung, trebuie să folosiți trimmer-ul (2) sau (6), apoi să 
utilizați capul de ras. 

4. Pentru picioare: îndepărtați părul de jos în sus, iar când ajungeți sub genunchi, piciorul trebuie 
să fie întins. 

5. Pentru inghinal și axilă: Pielea trebuie să fie curată și uscată. În timp ce vă radeți sub braț, 
mâinile trebuie să fie ridicate și pielea trebuie să fie întinsă, manipulați dispozitivul în direcții 
diferite. După utilizare, nu este recomandată utilizarea deodorantelor cu  alcool deoarece 
pielea în această zonă se poate irita. 

6. Dacă utilizați trimmer-ul (2) sau (6), rotiți comutatorul pentru trimmer (4) în poziția blocat. 
7. Dacă utilizați capul de ras (1), rotiți comutatorul pentru trimmer (4) în poziția deblocat. 

 
CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI 
Curățarea periodică va asigura rezultate optime și o durată de viață mai lungă a aparatului. Înainte de 
a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este oprit. 

1. Curățarea capului de ras (1) 
Scoateți capul de ras de pe aparat cu ajutorul crestăturii laterale (vezi imaginea de mai jos). 

 
 
 
 
 
 
 

Utilizați peria (7) pentru a îndepărta părul de pe toate părțile. Puteți să spălați capul (1) (NU 
DISPOZITIVUL) sub jetul de apă. Puneți capul de ras înapoi pe aparat apoi puneți capacul de protecție 
(6). 

2. Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați un material textil umezit ușor. 
3. Nu utilizați solvenți, diluanți sau agenți de curățare care pot deteriora sau zgâria aparatul sau 

accesoriile acestuia. 
 
SPECIFICAȚII 
Alimentare: 2 baterii tip AA (Nu sunt incluse) 
 

 
 

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ 
 
 

RECICLAREA CORECTĂ  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  


