
Feminine

De Feminine is een DROOG SCHEERAPPARAAT !!! Dus scheer altijd
voordat u onder de douche of in  bad gaat, omdat de huid droog moet zijn.
Gebruik voordat u gaat scheren altijd Baby of Talk poeder, vooral bij de eerste
keren is dit erg belangrijk want u leert de Feminine gebruiken door het
regelmatig te doen.

De Feminine is zowel voor de intieme gedeeltes van de man als vrouw te
gebruiken, als ook voor oksels, wenkbrauwen en bakkenbaarden … want u wilt
toch ook daar pijnloos scheren! Omdat de Feminine zo klein is kan hij goed gebruikt worden om figuren in
het haar te scheren of om het haar zo kort mogelijk te houden. De Feminine is zo ontworpen dat het een
perfecte aanvulling vormt op uw Feather Touch of Body Bare scheerapparaat. De Feminine verwijderd lange
haren en houd uw haar zonder problemen kort.

We adviseren u om de Feminine in combinatie te gebruiken met uw Feather Touch of Body Bare
scheerapparaat, op deze manier krijgt u het beste resultaat. U krijgt dan een gladste resultaat zowel in de
intieme gedeeltes als onder de arm of waar U ze ook gebruikt.
Mocht U nog geen Feather Touch of Body Bare hebben adviseren we U om even een kijkje te nemen op
onze site (http://www.webvrouw.nl).

Stop een AA batterij in the Feminine: (niet bijgeleverd) druk en duw op het batterijklepje en verwijder het
kapje. Plaats een nieuwe AA alkaline batterij in het apparaat. Plaats vervolgens het klepje weer op zijn
oorspronkelijke plaats. Wanneer u een klik hoort weet u zeker dat hij er goed op zit. Door het gebruik van
nieuwe batterijen weet u zeker dat de Feminine altijd optimaal functioneert.

Hoe te gebruiken: GEBRUIK VOLDOENDE TALK OF BABY POEDER op het gedeelte dat u wilt
scheren. Wilt u de Feminine gaan gebruiken druk dan de aan en uit knop richting het mesje uw hoort hem
vanzelf zoemen. Houd het mesje altijd in een hoek van 45 graden op de huid. Gebruik waar nodig extra
poeder om een zo glad mogelijk resultaat te krijgen en ook om het mesje zo makkelijk mogelijk over de huid
te laten glijden. Wilt u de Feminine weer uitschakelen dan druk U de aan en uit schakelaar van de mesje af,
dus richting de batterij.

Schoonmaken: Gebruik hiervoor het meegeleverde borsteltje, hiermee kunt u de achtergebleven haren tussen
de mesje weghalen en berg de Feminine weer op in het zakje.

Geheugen steuntje: 
� Scheer altijd op een droge huid.
� Gebruik Talk of Baby Poeder om het mesje probleemloos over de huid te laten glijden.
� Stel de Feminine nooit bloot aan water, vocht, hitte of een open vuur.
� Houd uit de buurt van kinderen. Laat het nooit onbeheerd achter als u het niet gebruikt.
� Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij en plaats het apparaat op een

veilige plaats.
� Laat reparatie over aan de geschoolde en erkende vakman.

Disclaimer
Deze handleiding is ontwikkeld door Webvrouw.nl en gebaseerd op de oorspronkelijke engelstalige handleiding zoals wordt
geleverd bij de Feminine. Aan de tekst van deze handleiding kan de gebruiker van de  Feminine geen rechten ontlenen. Tevens is
Webvrouw.nl niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik van de Femine. .
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