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A csomag tartalma / a készülék részei 
 

1 Trimmelő fésű 4 Ki- bekapcsoló gomb 
HU 

2 Borotvafej (borotvapengével és fóliával) 5 Elemfedél 

3 Kioldógomb (2×) 6 Tisztító kefe 

A csomag tartalmaz két db LR03 (AAA) elemet. 

Általános tudnivalók 

Tudnivalók a használati útmutatóról 

A LadyShave elektromos borotvához (továbbiakban "borotva") 

tartozó használati útmutató fontos információkat tartalmaz a 

készülék üzembehelyezéséről és használatáról. 

A borotva használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös 

tekintettel a biztonsági előírásokra! Ha az útmutatóban leírtakat nem követi, az 

személyi sérüléshez, vagy a készülék károsodásához vezethet. 

A használati útmutató az Európai Unió hatályos szabványi és előírásai alapján 

készült. Ha a készüléket külföldön használja, vegye figyelembe az országspecifikus 

előírásokat és szabályozásokat. 

A használati útmutatót őrizze meg. Ha a készüléket új tulajdonosnak adja át, 

mellékelje a használati útmutatót is. 

Jelölések a használati útmutatóban 

A használati útmutatóban, a készüléken, illetve a csomagoláson az alábbi 

jelzések és figyelmeztetések fordulnak elő. 

 VIGYÁZAT! 
A jelzés/figyelmeztetés olyan kockázattal járó veszélyre hívja fel a figyelmet, 

amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, vagy halált okozhat. 

2



 FIGYELMEZTETÉS! 
    Ez a  jelzés/figyelmeztetés olyan kockázattal járó veszélyre hívja fel a figyelmet, 

HU
   amelynek figyelmen kívül hagyása enyhe, vagy közepes fokú sérülést okozhat. 

MEGJEGYZÉS! 
Ez a jelzés a készülék sérülésének lehetőségére hívja fel a figyelmet. 

Ez a jelzés hasznos információkat jelöl a készülék 

összeszerelésével és kezelésével kapcsolatban. 

 Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a "Megfelelőségi nyilatkozat  

fejezetet"): Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek az EGT összes 

alkalmazandó rendelkezésének megfelelnek. 

Biztonság 

Rendeltetésszerű használat 

A borotvát kizárólag a karon, lábon, hónaljban és a bikinivonalon található 

testszőr borotválására tervezték.  Nedves és száraz bőrön egyaránt 

használható.  Csak magáncélú használatra való, kereskedelmi célú 

felhasználásra nem alkalmas. 

A borotvát csak az útmutatóban leírtak szerint használja!  Bármely más 

módon való használata helytelennek minősül és a készülék 

meghibásodásának, valamint személyi sérülés kockázatával jár. A borotvával 

gyermekeknek tilos játszani! 

A gyártó, vagy a kereskedő, a helytelen használatból eredő 

meghibásodásért vagy sérülésért nem vállal felelősséget. 
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Biztonsági előírások 

 VIGYÁZAT! ROBBANÁSVESZÉLY!

Az elemek helytelen használata robbanáshoz 

vezethet! 

• Ha elemet cserél a borotvában, kizárólag

ugyanolyan, vagy az eredetinek megfelelő

elemeket tegyen be!

• Az elemeket soha ne zárja rövidre! 
• Az elemeket soha ne szedje szét! 
• Az elemeket soha ne dobja tűzbe!

• Az elemeket soha ne tegye ki ersős hőnek,

vagy közvetlen napfénynek.

• A nem újratölthető elemeket ne töltse újra!

 VIGYÁZAT! 

KÉMIAI ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE! 
Az elemből kifolyó sav égési sérülést okozhat! 

• Vigyázzon arra, hogy az elemből kifolyt sav ne

érjen hozzá a bőréhez, a szeméhez és a

nyálkahártyához.

• Ha az elemből kifolyt sav hozzáért bőréhez,

azonnal öblítse le bő tiszta vízzel és forduljon

kezelőorvosához!
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 HU  VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
GYERMEKEK, ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, 

ÉRZÉKELÉSI, ÉS SZELLEMI KÉPESSÉGŰ (PL. 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK, KORLÁTOZOTT 

FIZIKAI ÉS SZELLEMI KÉPESSÉGŰ IDŐS 

EMBEREK) SZEMÉLYEK, VAGY MEGFELELŐ 

TAPASZTALATTAL ÉS ISMERETEKKEL NEM 

RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK (PL. IDŐSEBB 

GYERMEKEK) SZÁMÁRA VESZÉLYES! 
 

• Nyolc éven felüli gyermekek, és a csökkent

fizikai, érzékelési, vagy szellemi

képességekkel rendelkező, valamint a

megfelelő tapasztalattal nem rendelkező

személyek kizárólag felügyelet mellett

használhatják a készüléket, vagy akkor, ha a

borotva biztonságos kezelésére

vonatkozóan útmutatást kaptak, és

tisztában vannak a borotva használatával

járó kockázatokkal.
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• A készüléket a nyolc éven aluli
 

gyermekektől tartsa távol!

• A borotvát ne hagyja felügyelet nélkül!

• Gyermekeknek ne engedje, hogy az apró

alkatrészekkel játszanak! A gyermekek

lenyelhetik az apró alkatrészeket, és ez

fulladást okozhat!

 FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉS VESZÉLYE! 

A borotva helytelen használata sérülés 

kockázatával jár! 

• A borotvát ne ossza meg másokkal!

• Ha bőre ekcémás, visszeres; ha bőrén nyílt

seb, illetve nagyon sok anyajegy van, vagy

bőrén allergiás reakció jelent meg, akkor

javasoljuk, hogy a borotva használata előtt

kérje ki orvosa tanácsát.

MEGJEGYZÉS! 

A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK KOCKÁZATA! 

A borotva helytelen használata a készülék 

sérülésének kockázatával jár! A borotvát soha 

ne használja és tárolja forró felületen, vagy  
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annak közelében! (pl. főzőlap). 

HU • A borotvát soha ne tegye ki erős

hősugárzásnak! (pl. fűtőtest) 

• A borotvába soha ne töltsön folyadékot!

• A borotvát soha ne tegye mosogatógépbe! Ez

tönkreteszi a készüléket.

• Ha a készülék műanyag része berepedt,

eltörött, vagy deformálódott, ne használja a

készüléket! A sérült részeket kizárólag az

eredetivel megegyező alkatrésszel szabad

kicserélni!

Első használat 

A készülék és a csomag tartalmának ellenőrzése 

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK 

KOCKÁZATA! 

A csomagolást nagyon óvatosan bontsa ki, mert 

egy éles késsel, vagy más hegyes tárggyal 

könnyen megsértheti a hajvasalót. A 

csomagolást figyelmesen bontsa ki! 

1 A borotvát és tartozékait óvatosan vegye ki a csomagolásból. 
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2. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes (A ábra)

3. Ellenőrizze, hogy a borotva, vagy annak részei sérültek-e.

Amennyiben igen, ne használja a készüléket! Vegye fel a kapcsolatot a Silk’n helyi

ügyfélszolgálatával (lásd az "Ügyfélszolgálat" fejezetet). 

A készülék használata 

Az elemek behelyezése 

 FIGYELMEZTETÉS! 

SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYE! 

A borotva helytelen használata személyi sérülés 

kockázatával jár. 

• Mielőtt behelyezné az elemeket, ellenőrizze,

hogy a borotvát kikapcsolta és a védősapkát is

feltette a borotvafejre.
1. Az elemfedelet húzza felfelé és emelje le. (B ábra).

2. Az elemtartóba helyezzen be két 1.5 V LR03 (AAA) elemet.

3. Az elemfedelet helyezze vissza. és győződjön meg arról, hogy a helyére kattan.

A borotva használata 

Trimmelés 

1. A trimmelő fésűt helyezze a borotvafejre.

2. A borotvát a bőrön tartsa 90 fokos szögben.

3. A készülék bekapcsolásához és az alacsony sebességi fokozat eléréséhez nyomja

meg a ki-bekapcsoló gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig (piros fény). A 

magas sebességi fokozat (kék fény) eléréséhez nyomja meg újra a ki-bekapcsoló 

gombot. 
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4. A borotvát mozgassa lassan a kívánt bőrfelületen a szőr növekedésével
ellentétes irányban.

5. A készülék kikapcsolásához, ha az alacsony sebességi fokozatban van,
nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot kétszer. Ha a készülék magas 
sebességi fokozatban van, akkor nyomja meg a gombot egyszer.

Borotválás 

1. A trimmelő fésűt vegye le a borotvafejről.

2. A borotválni kívánt bőrfelületet mossa meg szappannal és meleg vízzel.

3. A borotválni kívánt bőrfelületet húzza meg és tartsa feszesen.

4. A készülék bekapcsolásához alacsony sebességi fokozaton nyomja meg a 

ki-bekapcsoló gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig (piros fény). A

magas sebességi fokozat (kék fény) eléréséhez nyomja meg újra a ki- 

bekapcsoló gombot. 

5. A borotvát a bőrön tartsa 90 fokos szögben.

6. A borotvát mozgassa lassan a kívánt bőrfelületen a szőr növekedésével

ellentétes irányban.

7. A készülék kikapcsolásához, ha az alacsony sebességi fokozatban van, 

nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot kétszer. Ha a készülék magas 

sebességi fokozatban van, akkor nyomja meg a ki-bekapcsoló gombot 

egyszer.

A borotválás befejezése után az érintett bőrfelületet kenje be 

testápolóval vagy babahintőporral. 
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Tisztítás és karbantartás 
 

MEGJEGYZÉS! 

A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉNEK KOCKÁZATA! 
A borotva helytelen használata a készülék sérülésének 

kockázatával jár! 

• A borotvát soha ne tegye mosogatógépbe! Ez

tönkreteheti a készüléket!

• A borotva tisztítása előtt vegye ki az elemeket!

• A borotvát ne tartsa víz alatt (max 1 méter), és

ne tartsa folyóvíz alá 20 percnél tovább.

A borotvafej tisztítása  

1. Nyomja meg egyszerre a két kioldógombot és először emelje le a fóliát, majd a 

borotvapengét. 

2. A tisztító kefe segítségével távolítsa el a szőröket.

3. Tiszta víz alatt öblítse el a borotvafejet és tartozékait.

4. A borotvafejet és tartozékait hagyja teljesen megszáradni.

5. A borotvapengét és a fóliát helyezze vissza a borotvafejre. 
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A borotva tisztítása 

1. Ellenőrizze, hogy az elemfedél zárva van.
HU  

2. A borotvát törölje át egy nedves ruhával.

3. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

Tárolás 

Mielőtt eltenné a készüléket, az összes alkatrésznek teljesen száraznak kell 

lennie! 

• A borotvát tárolja száraz helyen!

• A készüléket tárolja az eredeti, vagy egy ahhoz hasonló dobozban.

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor tárolás előtt vegye ki

az elemeket.

• A trimmelő fésűt helyezze a borotvára.

• A készülék gyermekek elől elzárva tartandó!

Műszaki adatok 

ND8001 

2× 1.5 V, LR03 (AAA) 

Termék:

Energiaellátás:

Súly, g:

Méretek (Szé × H × Átm), cm: 

Működési időtartam:

Feszültség:

Anyag, burkolat:

110 

16,9 × 2,85 × 5,1 

alacsony sebesség: 75 perc     

magas sebesség: 60 perc 3 

V 

ABS, PC 
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Megfelelőségi nyilatkozat 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a hátoldalon található HU 

címen kérheti el. 

Hulladékezelés 
 

A csomagolási hulladék kezelése  

A csomagolóanyagot kezelje szelektív hulladékként!  A 

kartonpapírt kezelje papír hulladékként, a fóliát pedig adja le az 

Önhöz legközelebbi hulladékgyűjtő-ponton. 

A borotva hulladékként való kezelése 

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, az 

újrahasznosítható anyagok külön gyűjtési rendszereivel) 

A már nem használt készüléket ne kezelje háztartási hulladékként! 

Amennyiben a borotva már nem használható, akkor azt a törvény 

előírásai szerint tilos háztartási hulladékként kezelni, és a körzeti 

hatóság által működtetett gyűjtőpontra kell vinni. Ez biztosítja, hogy 

a régi készülékek újrahasznosítása szakszerűen történik, ugyanakkor 

a környezetre gyakorolt negatív hatásokat is kizárja. Az elektromos 

berendezést az itt látható szimbólum jelöli. 

Az elemeket és újratölthető elemeket ne kezelje háztartási hulladékként!  
Önnek, mint felhasználónak, törvényben rögzített kötelessége 

az elemeket és az újratölthető elemeket egy a körzeti hatóság 

által működtetett gyűjtőpontra szállítania, így az 

újrahasznosítás szakszerűen és környezetkímélően történik. 

*jelölés: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom
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Garancia 

Az EU jogaszabályozása szerint a termék 2 év garanciával rendelkezik. A 

termékre vonatkozó garanciális igény a készülék helytelen kezeléséből 

fakadó műszaki meghibásodás esetén nem érvényesíthető. 

Amennyiben garanciális igényét szeretné érvényesíteni, vegye fel a 

kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az ügyfélszolgálat segíthet elhárítani a 

problémát, így a készüléket lehet, hogy nem kell visszaküldeni a boltba, vagy 

a szakszervízbe. Ügyfélszolgálatunk munkatársai szívesen segítenek Önnek! 

Ügyfélszolgálat 

További információért látogasson el a Silk'n weboldalára: www.silkn.eu 

Amennyiben a készülék sérült, meghibásodott, vagy szüksége lenne a 

segítségünkre, lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával! Ez a használati 

útmutató PDF formátumban az alábbi weboldalról is letölthető: www.silkn.eu 

Telefonszám: 089 51 23 44 23 / 0031(0)180-330550 

Email: kundenservice@inno-essentials.de / info@silkn.com 
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