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Κωδ: ΣΕΙΒ3
3 TO SHAVE
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το µόνο που χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το 3 to Shave είναι µια µπαταρία τύπου ΑΑΑ.
Το ξυράφι
1. ΜΗΝ ασκείτε επιπλέον πίεση – απλά αφήστε το ξυράφι να γλιστρήσει πάνω στο δέρµα χωρίς να το πιέζετε. Η ξυριστική
µηχανή 3 to Shave προσφέρει υψηλής ποιότητας ξύρισµα χωρίς να ερεθίζει το δέρµα.
2. Κρατήστε σταθερά το ξυράφι και κατευθύνετε το προς το µέρος που επιθυµείτε.
Η κουρευτική µύτης και αυτιών
Η κουρευτική µύτης και αυτιών 3 to Shave είναι πολύ απλή στην χρήση. Απλά την ενεργοποιείτε.
1. Καθαρίστε καλά τη µύτη σας µε ένα ζεστό, υγρό πανί πριν χρησιµοποιήσετε την κουρευτική µύτης και αυτιών 3 to Shave.
Αυτός ο τρόπος θα σας βοηθήσει να αποµακρύνετε τυχών σκόνες και υπολείµµατα που µπορεί να υπάρχουν στα ρουθούνια
σας. Μια καλή ιδέα είναι επίσης το να φυσήξετε τη µύτη σας, ώστε να µειώσετε το αντανακλαστικό φτάρνισµα όταν κόβετε
τις τρίχες της µύτης.
2. Εισάγετε την κουρευτική µηχανή µύτης και αυτιών 3 to Shave στην είσοδο των ρουθουνιών σας και ενεργοποιήστε την.
Ξεκινήστε πρώτα µε τις χαµηλότερες τρίχες, και κουρέψτε µέχρι το σηµείο που οι τρίχες σας δεν θα είναι εύκολα ορατές
όταν κοιτάτε ευθεία µπροστά σας. Χρησιµοποιήστε τα δάκτυλά σας για να στρέψετε τη µύτη σας προς τα πλάγια ώστε να
κουρέψετε τις τρίχες δυσκολεύεστε να φτάσετε, στο πολύ µπροστά άκρο του ρουθουνιού σας, προς το κέντρο της µύτης
σας.
Η κουρευτική µαλλιών
Περιστρέψτε τη συσκευή και η κουρευτική µηχανή είναι έτοιµη για χρήση.
1. Καλό θα είναι να έχετε έναν καθρέπτη µπροστά σας όταν κουρεύετε τα µαλλιά σας.
2. Κρατήστε την κουρευτική µηχανή µε τις λεπίδες προς τα κάτω και κινηθείτε αντίθετα από την κατεύθυνση που µεγαλώνουν
οι τρίχες, ώστε η κεφαλή να πιάσει περισσότερες τρίχες.
3. Προσέχετε να µην κινείτε πολύ γρήγορα τη συσκευή.
4. Χρησιµοποιήστε την χαµηλότερη σκάλα της κεφαλής για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τα αυτιά και τον αυχένα σας.
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