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•	 A	legmegfelelőbb	módszer	a	szőr	eltávolítására,	ha	a	szőr	
növekedésével	szembe	haladunk.	Ahol	a	szőr	több	irányba	
is	nő,	valamint	a	nehezen	elérhető	területeken	(hónalj,	bikini	
vonal),	segít,	ha	a	bőrt	enyhén	megfeszítjük,	a	természetes	
ráncok	és	gyűrődések	kisimítására.

•	 A	hónalj	szőrzete	kétszer	olyan	gyorsan	nő,	mint	a	haj	és	
a	 láb	 szőrzete,	 így	 a	 hónalj	 szőrtelenítésére	 gyakrabban	
szükség lehet.

•	 A	 dezodorokban	 lévő	 vegyszerek	 és	 bizonyos	 hidratáló	
szerek	 irritálhatják	 a	 bőrt,	 ezért	 szőrtelenítés	 után	 várjon	
legalább	fél	órát	a	dezodor	felvitelével.

•	 Ne	 alkalmazza	 a	 szőrtelenítést	 közvetlenül	 fürdés,	 vagy	
zuhanyozás	 után.	 Bőre	 legyen	 teljesen	 száraz	 a	 kezelés	
megkezdésekor.

•	 Javasolt	 a	 Rio	 Precious	 Legs™	 termék	 este	 történő	
használata,	mert	a	kezelés	után	bőrpirosság	léphet	fel.

ÁRTALMATLANÍTÁS
Az elektromos és elektronikus készülékek 
hulladékainak	 kezeléséről	 (2002/96/EC)	 (Waste	
of	 Electrical	 and	 Electronic	 Equipment	 -	 WEEE	
Directive)	célja,	hogy	a	hulladékká	vált	elektronikai	
termékek	újrahasznosítása	a	legjobb	rendelkezésre	
álló	 újrafeldolgozási	 és	 újrahasznosítási	

technológiák	alkalmazásával	 történjen,	a	környezeti	hatások	
minimálisra	csökkentése,	az	esetleges	veszélyes	összetevők	
kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének 
elkerülése érdekében.

A	 termék	 besorolása	 szerint	 elektromos	 és	 elektronikai	
készüléknek	számít,	ezért	kérjük,	hogy	a	termék	élettartamának	
lejártakor,	azt	a	helyi	előírásoknak	megfelelően	ártalmatlanítsa.	
TILOS	a	terméket	háztartási	hulladékként	kezelni.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Amennyiben	bármilyen	kérdése	merülne	 fel	vagy	nehézségei	
lennének	a	készülék	használatával	kapcsolatban,	kérjük,	hívja	
fel	információs	vonalunkat	a	06	1	4569040	telefonszámon	vagy	
kérdéseivel küldjön egy e-mailt az info@hansborg.hu címre.

A	 gyártó	 a	 készülék	 fejlesztése	miatt	 fenntartja	magának	 a	
jogot,	hogy	a	műszaki	adatokban	szereplő	értékeket	előzetes	
bejelentés	 nélkül	 megváltoztassa,	 valamint	 a	 tartozékok	 is	
éppen ezért eltérhetnek kivitelezésben és kinézetben a jelen 
használati	útmutatóban	bemutatottaktól.

MŰSZAKI	ADATOK

Hálózati	feszültség 220V 50 Hz

Tömeg 0,78 kg

Méretek 29x24x7	cm

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A	 forgalomba	 hozó	 vállalat	 a	 2/1984.	 (III.10.)	 BkM-
IpM	 együttes	 rendelet	 értelmében	 tanúsítja,	 hogy	 ezen	
típusú	 készülék	 megfelel	 a	 műszaki	 adatokban	 megadott	
értékeknek,	 valamint	 a	 89/336/EEC	európai	 direktívának	 az	
elektromágneses	összeférhetőség	tekintetében,	a	73/23/EEC	
európai	 direktívának	 az	 elektromos	 biztonságot	 és	 a	 93/68/
EEC	európai	direktívának	a	CE	jelölést	illetően.

A	 készülék	 normál	 használata	 esetén	 2	 év	 cseregaranciát	
biztosítunk	 a	 végfelhasználó	 részére.	 A	 vásárlás	
dátumátigazolja	számlával	avgy	blokkal.

A	Rio	Precious	Legs™	készülék	használatával,	
mikro-dermabráziós	technológiával	varázsolhatja	

lábait	rendkívül	simává.	A	mikro-dermabrázió	egyben	
az	elhalt	bőrsejteket	is	eltávolítja,	a	szőrszálakat	
pedig	egészen	azok	tövétől	távolítja	el,	hogy	minél	

selymesebb eredményt érhessen el.

A	Precious	Legs	használatával	nincs	több	borotva	
okozta	vágás	vagy	horzsolás,	vagy	epillátor	okozta	
fájdalom.	A	Precious	Legs	terméket	szükség	esetén	

akár	naponta	is	használhatja,	hisz	használata	
rendkívül	egyszerű.

HASZNOS	TIPPEK
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Fontos:	Esetenként	enyhe	bőrpír	léphet	fel	a	kezelés	hatására.	
Ez	 teljesen	 normális	 reakció,	 amely	 a	 kezelés	 után	 néhány	
órával	 elmúlik.	 A	 kezelés	 előtt	 tisztítsa	 meg	 a	 kezelendő	
bőrfelületet	 szappanos	 vízzel.	 Bőre	 legyen	 teljesen	 száraz	 a	
kezelés megkezdésekor.

Fordítson különös figyelmet a 4 és 5 lépésekre.

Csatlakoztassa	a	 tápkábelt	és	csatlakoztassa	
a	készüléket	a	hálózati	áramellátásra.

Csatlakoztasson	 egy	 mikro-dermabráziós	
tárcsát.	Szorosan	nyomja	rá	a	fejre.

Közepes	 sebességű	 üzemmódhoz	 egy	
kattanásig	nyomja	felfelé	az	oldalsó	kapcsolót,	
maximális	sebességhez	még	egy	kattanásig

A	tárcsát	 lapos	szögben	helyezze	gyengéden	
a	 bőrfelületre.	 Az	 ideális	 nyomás	 hatására	
a motor némileg lassul és enyhe bizsergést 
érezhet.	 Ha	 túlzott	 nyomást	 alkalmaz,	
jelentősen	 csökken	 a	 hámlasztó	 és	 szőr	
eltávolító	 hatás.	 A	 motor	 túlzott	 nyomás	
hatására	megáll	 vagy	 számottevően	 lelassul.	
Több	 időbe	 telhet,	 ha	 egyszerre	 nagyobb	
mennyiségű	szőrt	távolít	el.

Az	 óra	 járásával	 ellentétes	 körkörös	
mozdulatokkal	haladjon	a	szőr	növekedésével	
szembe.

Ha végzett, kapcsolja ki a készüléket. Törölje 
át	a	kezelt	területet	egy	nedves	ruhával.

Időközönként	szükséges	a	tárcsák	cseréje.	Általában	négy	tárcsa	
szükséges	egy	láb	szőrtelenítésére,	egy	karra	pedig	két	tárcsa.

A	PRECIOUS	LEGS	HASZNÁLATA

•		 Figyelmesen	 olvassa	 végig	 az	 alábbi	 használati	
utasításokat	 és	 a	 tájékoztatót	 őrizze	 meg	 későbbi	
használatra!

•	 KERÜLJE	 a	 termék	 használatát	 sérült	 vagy	 fertőzött,	
gyulladásos,	 pattanásos	 bőrfelületen,	 vagy	 visszeres	
területeken!	KERÜLJE	a	készülék	használatát	repedezett,	
rozaceás,	 ekcémás	 bőrfelületen,	 anyajegyek	 vagy	
kinövések	 körül,	 vagy	 egyéb	 bőrbetegség	 esetén!	 Ha	
nem	 biztos	 a	 kezelés	 biztonságosságában,	 keressen	 fel	
egy	 szakorvost!	 Irritáció	 esetén	 hagyja	 abba	 a	 termék	
használatát!

•	 NE	 használja	 a	 terméket	 anyajegy,	 vagy	 napégéses,	
horzsolt	bőrfelületek	szőrtelenítésre!

•	 NE	használja	a	terméket	az	arc	és	nyak	területén!

•	 Kizárólag	külső	felhasználásra!

FOLTPRÓBA
Megjegyzés:	A	bőr	egy	kis	felületén	végezzen	próbát,	majd	
használat	előtt	várjon	24	órát!	Irritáció	esetén	ne	kezdje	meg	
a	termék	használatát!

FONTOS!
NE	 használja	 a	 terméket	 fürdés,	 vagy	 zuhanyozás	 után	 30	
percen	 belül!	 A	 bőr	 felületén	 maradt	 nedvesség	 a	 mikro-
dermabráziós	 tárcsa	elakadását	okozhatja,	amitől	a	kezelés	
hatástalan	lesz.

A	KÉSZÜLÉK	ÁPOLÁSA
•			NE	helyezze	a	készüléket,	vagy	a	tárcsákat	folyóvíz	alá!

•	 Az	elhasznált	tárcsákat	dobja	el,	ne	használja	tovább!

•	 Ne	 használja	 a	 Rio	 Precious	 Legs™	 terméket	
rendeltetésének	nem	megfelelő	célra!

•	 A	 Rio	 Precious	 Legs™	 termék	 nem	 tartalmaz	 a	
felhasználó	által	javítható	alkatrészeket.	Ne	próbálkozzon	
a	készülékház	felnyitásával,	javításával!

FIGYELMEZTETÉSEK

Használhatom a Rio Precious Legs™ terméket a testem 
bármely részén?
A	 Rio	 Precious	 Legs™	 kimondottan	 a	 testen	 kifejlődő	 szőr	
eltávolítására	 tervezték.	 Az	 arc	 szőrzet	 eltávolítására	 nem	
alkalmas.	NE	használja	a	terméket	az	arc	és	nyak	területén!

Először hámlasztó kezelés szükséges?
Nem.	 A	 Rio	 Precious	 Legs™	 hámlasztó	 és	 szőrtelenítő	
készülék	 is	 egyben.	 A	 mikro-dermabráziós	 technológia	
révén	a	készülék	eltávolítja	az	elhalt	bőrsejteket,	puhává	és	
selymessé	téve	bőrét.

Nem túl sok szőrt vesz le a készülék? Miért lehet ez?
•	 Feltehetően	 túlzott	 nyomást	 alkalmaz.	 A	 tárcsákat	

GYENGÉDEN	 helyezze	 bőrére.	 Az	 ideális	 nyomás	
hatására	 a	 motor	 némileg	 lassul	 és	 enyhén	 meleg	
bizsergést	 érezhet.	 Ha	 túlzott	 nyomást	 alkalmaz,	
jelentősen	 csökken	 a	 hámlasztó	 és	 szőr	 eltávolító	
hatás.	 A	 motor	 túlzott	 nyomás	 hatására	 megáll	 vagy	
számottevően	 lelassul.	Több	 időbe	 telhet,	ha	egyszerre	
nagyobb	mennyiségű	szőrt	távolít	el.

•	 Esetleg	a	szőr	növekedésével	azonos	irányban	használja	
a	 készüléket?	 A	 leghatásosabb	 eredményt	 úgy	 érheti	
el,	 hogy	 a	 készüléket	 a	 szőr	 növekedésével	 SZEMBE	
haladva	 használja,	 az	 óramutató	 járásával	 ellentétes,	
körkörös mozdulattal.

Mi a különbség a borotválás és a Rio Precious Legs™ 
között?
A	hagyományos	borotvákkal	szemben	a	Rio	Precious	Legs™	
hámlasztja	 is	 a	 bőrt,	 eltávolítva	 az	 elhalt	 bőrsejteket.	 Így	 a	
mikro-dermabráziós	tárcsa	a	szőrt,	egészen	a	tövéhez	közel	
távolítja	 el,	 így	 gyengül	 és	 egyre	 lassabban	 nő	 a	 szőrzet,	
tehát	a	bőr	még	hosszabb	ideig	marad	selymesen	sima.

GYAKORI	KÉRDÉSEK
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dermabráziós	 tárcsa	elakadását	okozhatja,	amitől	a	kezelés	
hatástalan	lesz.

A	KÉSZÜLÉK	ÁPOLÁSA
•			NE	helyezze	a	készüléket,	vagy	a	tárcsákat	folyóvíz	alá!

•	 Az	elhasznált	tárcsákat	dobja	el,	ne	használja	tovább!

•	 Ne	 használja	 a	 Rio	 Precious	 Legs™	 terméket	
rendeltetésének	nem	megfelelő	célra!

•	 A	 Rio	 Precious	 Legs™	 termék	 nem	 tartalmaz	 a	
felhasználó	által	javítható	alkatrészeket.	Ne	próbálkozzon	
a	készülékház	felnyitásával,	javításával!

FIGYELMEZTETÉSEK

Használhatom a Rio Precious Legs™ terméket a testem 
bármely részén?
A	 Rio	 Precious	 Legs™	 kimondottan	 a	 testen	 kifejlődő	 szőr	
eltávolítására	 tervezték.	 Az	 arc	 szőrzet	 eltávolítására	 nem	
alkalmas.	NE	használja	a	terméket	az	arc	és	nyak	területén!

Először hámlasztó kezelés szükséges?
Nem.	 A	 Rio	 Precious	 Legs™	 hámlasztó	 és	 szőrtelenítő	
készülék	 is	 egyben.	 A	 mikro-dermabráziós	 technológia	
révén	a	készülék	eltávolítja	az	elhalt	bőrsejteket,	puhává	és	
selymessé	téve	bőrét.

Nem túl sok szőrt vesz le a készülék? Miért lehet ez?
•	 Feltehetően	 túlzott	 nyomást	 alkalmaz.	 A	 tárcsákat	

GYENGÉDEN	 helyezze	 bőrére.	 Az	 ideális	 nyomás	
hatására	 a	 motor	 némileg	 lassul	 és	 enyhén	 meleg	
bizsergést	 érezhet.	 Ha	 túlzott	 nyomást	 alkalmaz,	
jelentősen	 csökken	 a	 hámlasztó	 és	 szőr	 eltávolító	
hatás.	 A	 motor	 túlzott	 nyomás	 hatására	 megáll	 vagy	
számottevően	 lelassul.	Több	 időbe	 telhet,	ha	egyszerre	
nagyobb	mennyiségű	szőrt	távolít	el.

•	 Esetleg	a	szőr	növekedésével	azonos	irányban	használja	
a	 készüléket?	 A	 leghatásosabb	 eredményt	 úgy	 érheti	
el,	 hogy	 a	 készüléket	 a	 szőr	 növekedésével	 SZEMBE	
haladva	 használja,	 az	 óramutató	 járásával	 ellentétes,	
körkörös mozdulattal.

Mi a különbség a borotválás és a Rio Precious Legs™ 
között?
A	hagyományos	borotvákkal	szemben	a	Rio	Precious	Legs™	
hámlasztja	 is	 a	 bőrt,	 eltávolítva	 az	 elhalt	 bőrsejteket.	 Így	 a	
mikro-dermabráziós	tárcsa	a	szőrt,	egészen	a	tövéhez	közel	
távolítja	 el,	 így	 gyengül	 és	 egyre	 lassabban	 nő	 a	 szőrzet,	
tehát	a	bőr	még	hosszabb	ideig	marad	selymesen	sima.

GYAKORI	KÉRDÉSEK

1

4

5

3

2

6


