
SE Bruksanvisning

Drift: Kan endast användas med batterier (2 st 1,5 V AA, medföljer inte). 
Anslutning till elnätet är inte möjlig.

Användning av den batteridrivna 5-i-1 Beauty-apparaten
När du har valt önskat funktionshuvud och satt fast det på apparaten på 
föreskrivet sätt ska du alltid följa dessa användningssteg:
Ta bort skyddet.
Slå på produkten genom att skjuta brytaren (6) framåt.
Produkten har 4 olika funktionshuvuden som du kan välja mellan:
1. Avlägsna hornhud
2. Epilera
3. Raka och trimma
4. Manikyr

Byta funktionshuvud
Välj passande huvud för den önskade användningen.
Tryck på låsknappen på sidan
Ta fram önskat huvud och sätt fast det på apparaten.
Huvudet är fixerat när det hörs ett klickljud.

Avlägsna hornhud
Detta huvud är avsett för att ta bort hornhud på fötterna, i synnerhet på 
hälarna. Använd detta huvud endast på fötterna och inte på hud som är 
skadad eller blöder.
Tvätta huden och torka den noggrant torr före användningen. Ta bort skyddet 
och slå på apparaten. När På-/AV-knappen skjuts uppåt tänds LED-lampan. 
Huvudet börjar rotera. För nu huvudet över det ställe som ska behandlas. 
LED-lampan lyser upp zonen. Arbeta först med lätt tryck och öka sedan 
långsamt trycket. Behandlingen ska alltid kännas angenäm. Är trycket för 
starkt stängs apparaten av.

Skjut apparaten försiktigt fram och tillbaka, men inte längre än 2 - 3 sekunder 
på ett ställe, tills hornhuden har avlägsnats

ANMÄRKNING:
När hornhuden har avlägsnats och den nya, släta och friska huden syns ska 
behandlingen avslutas.

När det önskade resultatet har uppnåtts ska produkten slås av genom att 
skjuta På-/Av-knappen nedåt. Rengör nu huvudet (se ”Rengöring”) och sätt 
tillbaka skyddet på apparaten.

Epilera
Före användningen
ANMÄRKNING: Rengör alltid epileringshuvudet före användning.
Om du använder en epilerare för första gången, testa först användningen på 
ett kroppsparti med lite hår för att göra dig förtrodd med proceduren.
Epilera lämpligast innan du går och lägger dig så att eventuella hudirritationer 
kan avta under natten.

Det är enklare att epilera efter det att man har badat eller duschat. Observera 
att huden måste vara helt torr innan du börjar epilera.
Huden ska vara ren, torr och fettfri. Använd inga krämer innan du börjar 
epilera.
Det är enklare och bekvämare att epilera när håren är 3 - 4 mm långa. Är 
håren längre är det lämpligt att först klippa dem.

Stretcha ut huden med den lediga handen under epileringen. Det gör att 
användningen inte känns så oangenäm.
För att få bästa resultat vid epileringen ska funktionshuvudet hållas i 90°-
vinkel mot huden.
För apparaten mothårs i en långsam, kontinuerlig rörelse utan att använda 
tryck. I vissa zoner kan håret växa i olika riktningar. I så fall kan det vara 
nödvändigt att föra apparaten i olika riktningar för att uppnå bästa resultat.

Efter epileringen är det lämpligt att använda en fuktighetsgivande kräm.
Det kan även vara bra med en peeling (t ex under duschen) 24 timmar efter 
epileringen för att undvika att hår växer in i huden.

Raka
Använd rakhuvudet för att raka känsliga zoner som under axlarna och 
bikinilinjen. Stretcha ut huden med den lediga handen. Håll rakhuvudet i 90°-
vinkel mot hårets växtriktning. Se till att rakhuvudet alltid har kontakt med 
huden.

Trimma
Trimhuvudet kan även användas för att klippa långt hår (längre än 10 mm) på 
underarmarna eller bikinilinjen.

Manikyr
Använd bara apparaten på torra naglar. Använd manikyrtillbehören för att slipa 
och forma naglarna och för att finslipa naglarnas yta så att den ser naturlig ut. 
Naglarna kan även rengöras och nagelbanden skjutas tillbaka med de olika 
tillbehören.
Tvätta och torka finger- och/eller tånaglarna grundligt. Använd inte alltför starkt 
tryck under användningen. Låt tillbehören bara glida lätt över naglarna och 
stanna inte längre än 2 sekunder på ett ställe.

Rengöring
Rengör funktionshuvudena efter varje behandling. Använd den medföljande 
rengöringsborsten för att avlägsna död hud från huvudena. Slå inte på 
apparaten när du använder rengöringsborsten.

ANMÄRKNING: Produkten är vattentålig men inte vattentät. Doppa inte 
produkten helt i vatten. När apparaten är ren, torka av den helt och sätt på 
skyddet. Förvaras svalt och torrt.
Förvaras utom räckhåll för barn.

VARNINGSANVISNINGAR!
• Hornhudshuvudet är avsett för att ta bort hornhud på fötterna, i synnerhet på 

hälarna. Använd det inte på andra kroppszoner.
• Använd det endast så som beskrivs i bruksanvisningen.
• Huvudet för avlägsnande av hornhud ska bara användas av en och samma 

person.
• Apparaten ska inte användas vid diabetes eller cirkulationsrubbningar.
• Konsultera en läkare före användningen vid hudsjukdomar eller om du har 

andra medicinska betänkligheter.
• Använd inte längre än 2 - 3 sekunder på samma ställe. Använd inte för 

kraftigt tryck!
• Använd inte på hudrodnader, hud som är irriterad, inflammerad eller 

infekterad eller på blåsor.
• Använd inte på vårtor, sårig eller öppen hud.
• Uppsök läkare vid kraftigt irriterad eller blödande hud.
• Endast för användning i privata hushåll.
• Får inte användas av eller på barn eller personer med nedsatt fysisk eller 

psykisk förmåga.
• Förvaras torrt och svalt. Skyddas mot solljus.
• Slå inte på produkten utan påsatt funktionshuvud.
• För inte in främmande föremål i apparaten.
• Använd inte apparaten utomhus.
• Förvaras utom räckhåll för barn.
• För att undvika kroppsskador eller skador på apparaten under 

användningen, håll den på avstånd från hår, kläder, snören, skosnören och 
liknande som kan dras in i apparaten. Låt skyddet sitta kvar på apparaten 
när den inte används.

• Ta inte isär apparaten.

Översikt över delarna

1. Rakhuvud
2. Huvud för avlägsnande av hornhud
3. Epileringshuvud
4. Hållare för de olika manikyrtillbehören
5. Lås för funktionshuvuden
6. LED-lampa
7. På-/Av-knapp
8. Batterifack
9. Rengöringsborste
10. Finslipning, manikyr
11. Precisionstillbehör, manikyr
12. Formgivning, manikyr
13. Universaltillbehör, manikyr
14. Poleringstillbehör, manikyr
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Bruksveiledning

Bruk: Utelukkende bruk med batterier (2 x 1,5 V AA, inngår ikke i leveransen), 
bruk over strømnett ikke mulig.

Bruk av 5in1 Beauty håndsett
Etter at du har valgt det funksjonshodet du vil ha, og lagt det riktig på 
hovedenheten, følg disse betjeningsskrittene: 
Ta av beskyttelseskappen. 
Slå på produktet ved å trykke bryteren (6) forover. Du kan velge mellom 4 
forskjellige funksjoner:
1. Fjerne hornhud
2. Epilering
3. Barbering og trimming
4. Manikyr

Skifte funksjonshodene
Velg det funksjonshodet som passer til den anvendelsen du ønsker. 
Trykk på låseknappen på siden
Ta funksjonshodet og legg det på hovedenheten.
Funksjonshodet er riktig innstilt når du hører et klikk.

Bruk av hornhudfjerneren
Dette funksjonshodet skal fjerne hornhud på føttene, særlig på hælen. Bruk 
dette hodet bare på føttene, og ikke på hud som er skadet eller blør.
Vask huden og tørk den grundig før bruk. Ta av kappen og slå på apparatet. 
Når du skyver på-/avbryteren oppover, lyser en LED. Funksjonshodet 
begynner å dreie. Før nå hodet til det stedet som skal behandles. LED'en 
lyser opp området. Trykk først bare litt og øk så trykket langsomt. 
Behandlingen skal alltid føles behagelig. Hvis trykket blir for stort, stanser 
apparatet.

Skyv apparatet forsiktig frem og tilbake - ikke i mer enn 2 - 3 sekunder på ett 
sted - til hornhuden er fjernet.

HINWEIS: 
Stans behandlingen når hornhuden er fjernet og ny, glatt og sunn hud kommer 
til syne.

Så snart du har oppnådd det resultatet du vil ha, slå av produktet ved å skyve 
på-/avbryteren nedover, rengjør funksjonshodet (se „Rengjøring“) og sett 
kappen på apparatet.

Epilering
Før bruk
MERK: Epileringshodet skal alltid rengjøres før bruk.
Når du bruker et epileringsapparat for første gang, skal du først teste 
anvendelsen på et sted med lite hår for å gjøre deg fortrolig med prosessen.
Epilering foretas helst før du legger deg om kvelden, for at eventuelle 
hudirritasjoner kan forsvinne over natten.
Epilering er lettere etter et bad eller en dusj. Vær oppmerksom på at huden 
må være helt tørr før du begynner med epileringen.
Huden skal være ren, tørr og fettfri. Ikke bruk noen krem før du begynner med 
epileringen.
Epilering er lettere og behageligere når hårene er 3-4 mm lange. Når hårene 
er lengre, anbefaler vi at de klippes først.

Stram huden med den ledige hånden under epileringen. Da lugger det mindre.
For å få de beste resultatene skal funksjonshodet holdes i en vinkel på 90° 
mot huden.
Stryk apparatet mot hårenes vokseretning med en langsom, kontinuerlig 
bevegelse uten å trykke. Noen steder kan håret vokse i forskjellige retninger. 
Da kan det hjelpe å bevege apparatet i forskjellige retninger for å oppnå de 
beste resultatene.

Etter epilering anbefales det å bruke en krem som tilfører fuktighet.
En peeling (f.eks. mens du dusjer) 24 timer etter epilering anbefales også, for 
å unngå innvoksing av små hår.

Barbering
Benutzen Sie den Rasierkopf, um empfindliche Bereiche wie die Achselhöhlen 
und die Bikini-Linie zu rasieren. Dehnen Sie die Haut mit der freien Hand. 
Halten Sie den Rasierer in einem 90°-Winkel gegen die Haarwuchsrichtung. 
Stellen Sie sicher, dass der Rasierer immer Hautkontakt hat.

Trimming
Trimmeren kan også brukes til å klippe lange hår (mer enn 10 mm) på 
underarmene eller bikinilinjen.

Manikyr
Bruk apparatet bare på tørre negler. Bruk manikyrhodet til å file, forme 
neglene og til å finfile negleoverflaten for et naturlig utseende. Dessuten kan 
funksjonshodene brukes til å rense neglene og skyve neglebåndet tilbake. 
Vask og tørk finger- eller tåneglene grundig. Ikke bruk for mye trykk under 
anvendelsen. La manikyrhodene bare gli lett over neglen og ikke la dem være 
på ett sted i mer enn 2 sekunder.

Rengjøring
Rengjør funksjonshodet etter hver behandling. Bruk den vedlagte 
rengjøringsbørsten til å fjerne død hud fra funksjonshodet. Ikke slå på 
apparatet når du bruker rengjøringsbørsten.

MERK: Produktet er motstansdyktig mot vann, men ikke vanntett. Ikke dykk 
det helt ned i vann. Tørk apparatet så snart det er rent, og sett kappen på 
apparatet. Oppbevares tørt og kjølig. Oppbevares utilgjengelig for barn.

ADVARSLER!
• Funksjonshodene er til å fjerne hornhud på føttene, særlig på hælen. Det må 

aldri brukes på andre legemsdeler.
• Bruk apparatet bare slik det er beskrevet i veiledningen.
• Funksjonshodet for fjerning av hornhud bør kun brukes av en og samme 

person.
• Ikke bruk apparatet hvis du har sukkersyke eller forstyrrelser i 

blodsirkulasjonen.
• Konsulter en lege før bruk hvis du har hudsykdommer eller andre medisinske 

betenkeligheter.
• Ikke bruk apparatet på ett sted i mer enn 2 - 3 sekunder. Ikke trykk for hardt.
• Må ikke brukes på rød, irritert, betent eller infisert hud eller på blemmer. 
• Må ikke brukes på vorter, sår eller åpen hud.
• Oppsøk lege hvis huden er sterkt irritert eller blør.
• Kun for bruk i private husholdninger.
• Må ikke brukes av eller for barn eller personer med innskrenkede fysiske 

eller mentale evner.
• Oppbevares tørt og kjølig. Beskyttes mot sollys.
• Apparatet må ikke kobles inn uten funksjonshode.
• Ikke stikk fremmede gjenstander inn i apparatet.
• Må ikke brukes utendørs.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• For å unngå personskader eller skader på apparatet under bruk, skal det 

holdes unna hår, klær, snorer, skolisser e.l. som kan komme inn i apparatet. 
La kappen være på apparatet når det ikke er i bruk.

• Må ikke tas fra hverandre.

Deler oversikt

1. Barberingshode
2. Hornhudhode
3. Epileringshode
4. Holder for de forskjellige 

funksjonshodene
5. Hodelås
6. LED lys
7. På-/avbryter
8. Batterirom
9. Rengjøringsbørste
10. Manikyrhode for finfiling
11. Manikyr presisjonshode
12. Manikyr forming
13. Universalhode
14. Smirgelhode 
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