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CENOCCO CC-9063 

 
We danken u voor uw aankoop van deze eenvoudige epilator om te gebruiken voor haarverzorging. 
 
 
De batterij plaatsen / vervangen. 

• Verwijder de CENOCCO BEAUTY-dop (afbeelding 1). 

• Pak de bovenkant van het apparaatje vast met de ene hand en de onderste helft met de andere en 
maak deze los (afbeelding 2) om het batterijvak te onthullen. 

• Plaats een AA-batterij in het batterijvak en zorg ervoor dat de positieve pool (+) naar de onderkant 
van het apparaat wijst. 

• Schuif/klik de onderkant van het apparaat terug op zijn plaats (afbeelding2) 
 

 
Hoe te gebruiken 

• Verwijder de CENOCCO BEAUTY-dop (afbeelding 1). 

• Schuif de schakelaar aan de zijkant van het apparaat omhoog naar de "AAN" -positie (Afbeelding 
3). Het lampje gaat automatisch aan wanneer het apparaat in de "0N" -stand staat. 

• Duw de kop van het apparaat voorzichtig plat tegen uw huid. Het apparaat mag niet worden 
gekanteld. Ga door met het maken van kleine cirkelvormige bewegingen om ongewenst haar te 
verwijderen (afbeelding3). 
 
o OPMERKING: het is normaal dat de kop van het apparaatje opwarmt wanneer u het gebruikt. 
 
 
Reinigen  

• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld 

• Draai de ontharingskop tegen de klok in en til hem op (Afbeelding 4). 

• Reinig na elk gebruik de kop met een borstel (meegeleverd) om haarresten weg te vegen. 

• Verwijder het lichaamshaar van de CENOCCO BEAUTY door deze om te draaien en zachtjes op de zijkanten te tikken. Om 
de haarverwijderingskop op het apparaatje terug te brengen, lijnt u de indicatoren voor de kapgroef uit met die op het 
toestel en draait u deze met de klok mee (Afbeelding 4). 
 

Tips en trucs. 

• Voor superieure resultaten, gebruik op 1/4 "borstelharen of minder. 

• Als het apparaat begint te vertragen, verwijdert u eventuele haarresten. Vervang de batterij als het apparaat nog steeds 
langzaam werkt. 

• Voldoende mild voor dagelijks gebruik 
o OPMERKING: Test CENOCCO BEAUTY voor het eerste gebruik op een klein oppervlak. Als de gevoeligheid of 

allergische reacties optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik. 
o Gebruik uw CENOCCO BEAUTY niet op een gevoelige of geïrriteerde huid. 

 
LET OP: 

• Buiten het bereik van kinderen houden. 

• Niet gebruiken op geïrriteerde huid. Stop met gebruik als huidirritatie voorkomt. 

• Wees voorzichtig bij het gebruik rond de ogen. 

• Spoel de snijkop niet onder water. 

• Dompel het apparaat niet onder water. 

• Bewaar het op een koele, droge plaats wanneer u het niet gebruikt. 

• Sluit de batterij niet op de juiste manier aan, laad deze niet op of gooi deze niet in het vuur; batterijen zijn ontvlambaar. 

• Voer gebruikte batterijen af volgens alle plaatselijke voorschriften. 
 
SNELSTARTGIDS 
1. Verwijder de dop. (Afbeelding 1) 
2. Installatie van de batterij: pak de bovenkant van het apparaat met één hand vast en de onderste helft met het andere en 
haal het uit elkaar. (Afbeelding 2) 
3. Schakel het apparaat in: schuif gewoon de goudschakelaar omhoog. (Afbeelding 3) 
4. Om haar te verwijderen: gebruik in een cirkelvormige beweging. (Afbeelding 4) 


