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hu   Használati útmutató

Arcszőrzet trimmelő készülék



Kedves Vásárlónk!

Új arcszőrzet trimmelő készülékével a szakáll, a tarkó  
és a pajesz kontúrjait borotválhatja ki, vagy szemöldökét 
formázhatja vele.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

 www.tchibo.hu/utmutatok
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Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az 
esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak  
az útmutatóban leírt módon használja a terméket.  
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később 
 ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, 
az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék arcszőrzet, mint pl. pajesz, szakáll és tarkó, 
 valamint a szemöldök trimmelésére szolgál. Fül- és orr-
szőrzet vágására nem használható. Nem alkalmas nagyobb 
 felületek borotválására sem.

A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti 
célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére 
 korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan 
 személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel 
 kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat 
vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biz-
tonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek 
ne játsszanak a készülékkel.
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• Ne használja a készüléket gyermekeknél! A készüléket  
és a tartozékait olyan helyen tárolja, ahol gyermekek 
nem férnek hozzá.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe 
kerüljön. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll 
fenn! 

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem 
 lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket 
okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és 
a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen 
tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem 
esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az 
emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Használat közben ügyeljen arra, hogy a trimmelőfej 
 biztosan illeszkedjen a helyére.

• Ha a készülék vagy a trimmelőfej megsérült, a készülék 
nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat 
használja.

• A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni 
vagy rövidre zárni tilos.
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• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, 
szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott 
 esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel,  
és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk

• Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).

• A készülék tisztításnál az elemtartó fedele legyen 
 szorosan lezárva.

• A készüléket soha ne merítse vízbe. 

• Használat után kapcsolja ki a készüléket, és helyezze fel 
a védőkupakot. 

• Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki 
az elemet a készülékből, ha elhasználódott, vagy ha 
 hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerül-
hetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav 
okozhat.

• A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy 
maró tisztítószert, illetve kemény kefét stb.
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Üzembe helyezés

Elem behelyezése

1.  Forgassa el az elemtartó 
fedelét az óramutató járá-
sával ellentétes irányba 
addig, amíg az elemtartón 
található vonal jelölés a 
markolaton található nyíl-
ra mutat, majd húzza le. 

2.  Helyezze be a mellékelt elemet (lásd „Műszaki adatok“). 
Ügyeljen a helyes polaritásra (+/–). 

3.  Helyezze ismét vissza  
az elemtartó fedelét úgy, 
hogy az elemtartón talál-
ható vonal jelölés a mar-
kolaton  található nyílra 
 mutasson, majd forgassa 
el az óramutató járásával 
megegyező irányba a 
pont jelölésig.
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Trimmelőfej rögzítése és levétele

A trimmelőfej bajonettzárral rögzül. Két pozícióban állhat: 

Használati pozíció

A használati pozícióban a vágórendszer a trimmelőfejben 
a be-/kikapcsoló gombtól elfelé néz. 

1.  Tartsa úgy a markolatot, hogy a be-/kikapcsoló gomb  
Ön felé nézzen.

21

2.  A rögzítéshez he-
lyezze fel a trimme-
lőfejet úgy, hogy  
az 1-es jelölés a 
markolaton találha-
tó jelölésre mutas-
son, majd  forgassa 
el az óramutató já-
rásával megegyező 
irányba addig, amíg 
a 2-es jelölés mutat 
a markolaton talál-
ható jelölésre.

3.  A levételhez forgassa el a trimmelőfejet az óramutató 
járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
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Tárolási pozíció

A tárolási pozícióban a vágórendszer a trimmelőfejben  
a be-/kikapcsoló gomb felé néz. Csak ebben a helyzetben 
lehet felhelyezni a védőkupakot.

1.  Tartsa úgy a markolatot, hogy a be-/kikapcsoló gomb 
 Öntől elfelé nézzen.

1 2

2.  A rögzítéshez 
 helyezze fel a 
 trimmelőfejet úgy,  
hogy az azon talál-
ható 1-es jelölés  
a markolaton talál-
ható  jelölésre mu-
tasson, majd forgas-
sa el az óramutató 
járásával megegye-
ző irányba addig, 
amíg a 2-es jelölés 
mutat a markolaton 
található jelölésre.

3.  A levételhez forgassa el a trimmelőfejet az óramutató 
járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
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Védőkupak felhelyezése és levétele

A védőkupakot csak akkor lehet a készülékre helyezni,  
ha a trimmelőfej a tárolási pozícióban található.

1. Állítsa a trimmelőfejet a tárolási pozícióba a „Trimme-
lőfej rögzítése és levétele“ fejezetben szemléltetett 
módon.

2.  Most helyezze fel a védőkupakot 
és erősen nyomja rá, amíg az 
hallhatóan és érezhetően rákat-
tan a készülékre. 

  M  A levételhez felfelé húzza le  
a védőkupakot.
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Használat

•  A készülék alkalmazása közben, mindig  használjon 
tükröt.

•   Minden használat után tisztítsa meg a készüléket 
a „Tisztítás“ fejezetben leírtak szerint. Majd tegye 
vissza a készülékre a védőkupakot. 

A trimmelő készülék be- és kikapcsolása

1. Szükség esetén húzza le a védőkupakot a készülékről. 

2.  Állítsa a trimmelőfejet a használati pozícióba  
a  „Trimmelőfej rögzítése és levétele“ fejezetben 
 szemléltetett módon.

3.  A készülék be- és kikapcsolásához tolja előre (I), 
 illetve ismét hátra (0) a be-/kikapcsoló gombot.

Mihelyt a készülék be van kapcsolva, a kontroll- 
lámpa világít.  
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Szakáll, tarkó és pajesz kontúrvágása

1.    Kapcsolja be a trimmelő 
 készüléket.

2.  Tompa szögben húzza fentről 
lefelé a trimmelőfejet a bőrön 
anélkül, hogy nyomást gyako-
rolna rá. A készüléket ne tolja 
lentről felfelé, és ne vezesse 
oldalirányban. 

Szemöldök trimmelése

A szemöldök trimmeléséhez mindig használja a fésűfejet. 
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1.  Helyezze fel a fésűfejet a trim-
melőfejre - a kívánt hossztól 
függően a hosszabb vagy  
a  rövidebb fogakkal előre.  
Eközben a nagyobb nyílás 
 nézzen lefelé.
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2.  Kapcsolja be a trimmelő 
 készüléket.

3.  Óvatosan vezesse végig   
a fésűfejet a szemöldökön  
a szőr növési  irányába.

Tisztítás

FIGYELEM – anyagi károk

• A készüléket soha ne merítse vízbe. 

• Az elemtartó fedelének szorosan zárva kell lennie.

• A termék tisztításához ne használjon súroló hatású 
vagy maró tisztítószert, illetve kemény kefét stb.

Minden használat után

Minden használat után tisztítsa meg a trimmelő 
 készüléket.
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1. Kapcsolja ki a trimmelő  készüléket.

2.  A még felhelyezett trimmelőfejet 
 meleg folyó víz alatt öblítse le. 
 

3.  Egy puha kendővel szárítsa meg a megtisztított  
fejet és szükség esetén a markolatot.

 4.  A tároláshoz tegye vissza a készülékre a védő-
kupakot. Így a készülék optimálisan védve van. 

A trimmelőfejben található pengerendszer tisztítása

A pengerendszert minden harmadik használat után 
tisztítsa meg.

1.  Kapcsolja ki a trimmelő készüléket.

2.  Vegye le a trimmelőfejet a „Trimmelőfej rögzítése 
és levétele“ fejezetben szemléltetett módon.

3.  Röviden öblítse le a most szabadon álló meghajtó-
tengelyt.
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4.  Folyó víz alatt öblítse le a trim-
melőfej pengerendszerét, és 
hagyja teljesen megszáradni.

5.  Helyezze vissza a trimmelőfejet  
a készülékre a „Trimmelőfej 
 rögzítése és levétele“ fejezetben 
szemléltetett módon.

6.  Szükség esetén szárítsa meg egy puha kendővel  
a markolatot.

7.  Tegye vissza a készülékre a védőkupakot.

Fésűfej tisztítása

A fésűfejet finom ütögetéssel és fújással tisztíthatja 
meg a szőrszálaktól. A fejekből a mellékelt tisztító-
ecsettel is eltávolíthatja a haj- és szőrszálakat.

Markolat tisztítása

  M A markolatot egy enyhén nedves, puha ruhával 
 törölje le.
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Műszaki adatok

Modell:     601 962

Elem:      1 db LR6(AA)/1,5V

Üzemidő (elemmel):  kb. 90 perc

Védelmi osztály:   IPX4

Környezeti hőmérséklet:  +10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés 
során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre  
az árucikken.
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Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik • Elhasználódott az elem?

• Megfelelően van az elem 
behelyezve?

A motor akadozik • Be van szennyeződve  
a fej?

A motor leáll • Megfelelően rá van zárva 
az elemtartó fedele?
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Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes 
 újrahasznosítható anyagokból készültek.  
Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék 
 mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív 
hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagoló-
anyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek 
a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi 
arra, hogy régi, nem  hasz nálatos készülékét a 
háztartási hulladéktól különválasztva, hulladék-

gyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen 
 átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési 
vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási 
 hulladék! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott 
elemeket és akkumulátorokat az illetékes telepü-

lési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalma-
zó szakkereskedésekben adja le.



Cikkszám: 601 962


