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Κωδ: ΦΛΑ000 
Flash lash (για γύρισμα βλεφαρίδων) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Η καλύτερη συσκευή για γύρισμα βλεφαρίδων που θα έχετε ποτέ. 
Το flash lash λειτουργεί με θερμοηλεκτρική μέθοδο. Η ειδική κεφαλή της συσκευής θερμαίνεται ώστε  να γυρίζει τις βλεφαρίδες 
σας. Χρειάζονται μόνο μερικά λεπτά για την εφαρμογή αλλά το αποτέλεσμα θα διαρκέσει όλη την ημέρα.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- 1 θερμοηλεκτρική συσκευή Flash lash για τις βλεφαρίδες 
- 1 βουρτσάκι για καθάρισμα της συσκευής 
- 1 βουρτσάκι για βλεφαρίδες 
- 1 τσιμπιδάκι φρυδιών 
- 1 καθρεφτάκι (με κανονικό και μεγεθυντικό φακό) 
Οδηγίες χρήσης 
- Σύρετε το κουμπί ON/OFF στη θέση ON. Το LED φωτάκι που βρίσκεται επάνω στη συσκευή θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 

Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. 
- Με το άνω βλέφαρο σε (μερικώς) κλειστή θέση, εφαρμόστε την καμπύλη πλευρά της συσκευής στο κάτω μέρος των 

βλεφαρίδων (στο σημείο που θα βάζατε το στικάκι της μάσκαρας). Σπρώξτε τις βλεφαρίδες σας και σιγά-σιγά μετακινήστε το 
άκρο του της συσκευής προς τα πάνω κατά μήκος ολόκληρου του σκέλους της βλεφαρίδας. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 20 
έως 30 δευτερόλεπτα για κάθε μάτι. Βουρτσίστε τις βλεφαρίδες με το ειδικό βουρτσάκι. Το σχήμα του άκρου θα σας 
βοηθήσει να κατευθύνετε τις βλεφαρίδες σας σε μια καμπύλη θέση. 

Μην βουρτσίζετε με το άκρο της συσκευής, σαν να κάνατε μάσκαρα. Ορισμένες φορές χρήσης θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε 
τον σωστό τρόπο περιστροφής των βλεφαρίδων σας εύκολα και αποτελεσματικά. 
 
- Η μάσκαρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν και μετά από την εφαρμογή της συσκευής. Η μάσκαρα, φυσικά, ενισχύει το 

αποτέλεσμα. 
- Όταν ολοκληρώσετε το γύρισμα των βλεφαρίδων σας, μετακινήστε τη θέση ON/OFF στη θέση OFF. 
- Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε κάθε μάσκαρα στην άκρη της συσκευής με το ειδικό βουρτσάκι, ώστε να είναι έτοιμη για χρήση 

την επόμενη φορά. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Μοντέλο : Flash lash 
Τάση λειτουργίας : 1,5V 
Παροχή ρεύματος : Μπαταρία 1 x AA (Δεν περιλαμβάνεται) 
Προφυλάξεις 
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή απευθείας στα μάτια σας. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λόγω της χαμηλής τάσης. Μην ανακατεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή 
παλιές με καινούργιες. Χρησιμοποιήστε μόνο τον προτεινόμενο τύπο μπαταρίας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή 
πολικότητα. Αλλάξτε τις μπαταρίες αν έχουν τελειώσει. 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες. 

 
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να 
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που 
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την 
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου 

τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
 Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς. 
 Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). 
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες. 
 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των 

τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα 

προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

 H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
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