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Elektromos borotva



Kedves Vásárlónk!

A négy rátétnek köszönhetően új elektromos 
borotvája sokoldalúan használható.

Kompakt méretével és a praktikus tároló
zsákjával a készülék ideális útitárs.

Reméljük, örömét leli 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 a szemöldök, valamint az arcon és 
más testrészeken jelentkező szőrszálak vágá-
sára szolgál. Nem alkalmas nagyobb felületek 
borotválására. Nem használható állatszőr vagy 
műhaj nyírására.

A termék magánjellegű felhasználásra alkal-
mas, kereskedelmi célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

• A készüléket nem használhatják gyermekek 
és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy 
érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, 
illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő isme-
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retek hiányában nem képesek biztonságosan 
kezelni azt. Felügyelje a gyerekeket, hogy ne 
játsszanak a készülékkel.

• A gyermekeket a csomagolóanyagtól és  
a termék apró részeitől tartsa távol. 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 használt 
 elemeket, valamint a terméket olyan helyen 
tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. 
Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy 
ha az más módon az emberi szervezetbe 
 került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Csak az orrszőr trimmelőt szabad a fül- vagy 
az orrnyílásba vezetni, maximum 0,5 cm 
 mélyen, ellenkező esetben megsérülhet  
a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.
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• A rátétek használata közben ne nyomja rá 
erősen a készüléket, különben a rezgő pen-
gék következtében sérülésveszély áll fenn. 

•  Ha érzékeny a bőre, akkor a borotválkozás 
bőrirri tációt válthat ki. Először csak egy kis 
testfelületen próbálja ki, hogy bőre hogyan 
reagál a borotválásra. Ha most először borot-
válkozik rendszeresen, akkor bőrének először 
hozzá kell szoknia ehhez az eljáráshoz. Napi 
használat esetén ez általában 2–3 hétig tart.

• Ha a készülék, egy rátét vagy a vezetőfésű 
megsérült, a készülék nem használható to-
vább. Csak az eredeti tartozékokat használja.

• A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, 
 tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy  
az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával 
érintkezzen. Adott esetben mossa le az érin-
tett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon 
orvoshoz.
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FIGYELEM – anyagi károk

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

• Szükség esetén az elem behelyezése előtt 
tisztítsa meg az elem és a készülék csatla-
kozási felületeit. Túlhevülés veszélye! 

• A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe. 

• Óvja az elemeket és a terméket a túlzott 
 hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha  
az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig 
nem használja a terméket. Így elkerülhetőek 
a kifolyt sav által okozott károk.

• Ne nyissa fel a készüléket (kivéve az elem 
 behelyezésekor/cseréjekor). A terméken 
szükséges javításokat bízza szakemberre.  
A szaksze rűtlenül végzett javítások jelentős 
veszély forrássá válhatnak a készüléket hasz-
náló  személyre nézve.
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Termékrajz (tartozékok)

védőkupak 

markolat

elemtartó fedele

elemtartó 

Kép nélkül:  
tárolózsák

be-/kikapcsoló gomb

tisztítóecset
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orrszőr trimmelő

arcszőrzet trimmelő

vezetőfésű

szemöldök trimmelő

bikinivonal trimmelő

Rátétek

védőkupak 
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Elem behelyezése

1. Forgassa el az elemtartó fedelét a 
 jelzéssel az óramutató járásával 

ellentétes irányba a  jelre, majd 
vegye le.

2. Helyezze be az elemet az elemtartóban 
 ábrázolt módon.

3. Helyezze vissza az elemtartó 
 fedelét úgy, hogy a  jel a -ra 
 mutasson, majd forgassa el az 
óramutató járásával megegyező 
irányban az -re.

Elemcsere abban az esetben szükséges, 
ha a borotva halkabb lesz.
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Használat

•  Ha a készüléket az arcon alkalmazza, 
mindig használjon tükröt.

  •  Használaton kívül mindig helyezze fel  
a védőkupakot a szemöldök trimmelőre 
vagy a készülékre.  
A védőkupakot csak akkor lehet a ké-
szülékre helyezni, ha azon az arcszőr 
trimmelő található, vagy ha nincs rajta 
rátét.

  •  Minden használat után tisztítsa meg  
a készüléket a „Tisztítás“ fejezetben 
 leírtak szerint. 

Rátétek rögzítése és levétele

  M Szükség esetén vegye le a védőkupakot.

A rátétek bajonettzárral rögzülnek.

  M Egy rátét levételéhez forgassa el azt az 
óramutató járásával ellentétes irányba, 
majd vegye le.
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  M  A rögzítéshez helyezze fel a 
 rátétet úgy, hogy a bal  jel  
a markolaton található vágatra 
mutasson, és forgassa el az 
 óramutató járásával megegyező 
irányba addig, amíg a jobb  jel  
a markolaton található vágatra 
 mutat.

Be- és kikapcsolás

  M A készülék bekapcsolásához tolja 
felfelé a be-/kikapcsoló gombot. 
 
 
 

  M A készülék kikapcsolásához tolja lefelé  
a be-/kikapcsoló gombot.

Szemöldök trimmelő használata

1. Helyezze a szemöldök trimmelőt  
a markolatra.

2. Kapcsolja be a készüléket.
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3. Vezesse végig a rátétet óvato-
san a szemöldökvonal mentén, 
a szőrszálak  növekedésének 
irányába és azzal ellentétesen. 
Így borotválhatja a szemöl dö-
köt pontos formára. 

Arcszőrzet trimmelő használata

1. Helyezze az arcszőrzet trimmelőt  
a markolatra.

2. Kapcsolja be a készüléket.

3.  Vezesse végig a rátétet az 
ábrázolt módon óvatosan 
a szőr növekedésével 
 ellentétes irányba. 
 Szükség esetén feszítse  
ki  közben a bőrt a szabad 
kezével, és a készüléket 
függőlegesen vezesse 
a borotválandó  felületen.
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 A készülékkel ily módon leborotválhatja 
a tarkóról is a hajszálakat, vagy eltávolít-
hatja a más testfelületen növekvő, nem-
kívánatos szőrszálakat is.

Orrszőr trimmelő használata

 Az orrszőr trimmelővel a fülből is 
 kivághatja a szőrszálakat.

1. Helyezze az orrszőr trimmelőt a markolatra.

2. Kapcsolja be a készüléket.

Orrszőr nyírása

  M Vezesse a rátétet óvato-
san az orrlyukak elülső 
részéhez, és távolítsa el 
az orrszőrzetet a timmelő 
óvatos, körkörös mozga-
tásával.
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Fülszőr nyírása

  M Helyezze a rátétet óvato-
san a fül külső részeibe, 
majd óvatosan vezesse 
végig a fül szőrös részein. 
 

Bikinivonal trimmelő használata

 A bikinivonal trimmelőt használhatja  
a vezetőfésűvel vagy anélkül.

Használja a bikinivonal trimmelőt ...

...  a vezetőfésűvel, ha a szőrzetet a bikinivonal-
nál rövidebbre szeretné nyírni. 

...  vezetőfésű nélkül, ha a bikinivonalat vagy 
más testrészeket, pl.  hónaljat, tarkót stb., 
 szeretné borotválni.

  M   A vezetőfésű használatához, 
 helyezze azt a bikinivonal trim-
melőre, és óvatosan nyomja rá, 
amíg hallhatóan és érezhetően 
 bekattan. 
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  M A levételhez óvatosan húzza le 
felfelé. 
 

1. Helyezze a bikinivonal trimmelőt a marko-
latra.

2. Kapcsolja be a készüléket.

Testszőrzet borotválása

  M  Helyezze a bikinivonal 
trimmelőt kis szögben  
a bőrre, majd vezesse 
 lassan, a szőrszálak 
 növekedési irányával 
 ellentétesen. Szabad 
 kezével szükség esetén 
feszítse meg a bőrt. 
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Testszőrzet rövidebbre nyírása

1. Helyezze fel a vezetőfésűt.

2. Helyezze a vezetőfésűt kis szögben a 
 bőrre, majd vezesse lassan, a szőrszálak 
növekedési irányával ellentétesen. Szabad 
kezével szükség szerint feszítse meg a 
bőrt.

Tisztítás

FIGYELEM – anyagi károk

• A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe. 

• A készülék tisztításnál az elemtartó fedele 
legyen szorosan lezárva.

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

Minden használat után tisztítsa meg azonnal  
a rátéteket és a vezetőfésűt.
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1. Vegye le a rátétet a markolatról.

2. Szükség esetén vegye le a vezetőfésűt.

3. Ütögesse ki óvatosan a vezetőfésűt, majd 
tisztítsa meg a rátétet és a vezetőfésűt a 
mellékelt tisztítóecsettel. 

Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó 
víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

A rátéteket és a vezetőfésűt szükség esetén 
folyó víz alatt elmoshatja.

  M Hagyja a rátéteket és a vezetőfésűt telje-
sen megszáradni, mielőtt újra használná 
azokat.

  M Használat és tisztítás után helyezze vissza 
a védőkupakokat.
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Arcszőrzet trimmelő tisztítása

1.  Vegye le az arcszőrzet trimmelőt 
és öblítse le folyó víz alatt. Majd 
hagyja teljesen megszáradni. 
 
 
 

2. Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat 
belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.

3. Helyezze vissza az arcszőrzet trimmelőt. 

Szemöldök trimmelő felnyitása  
a tisztításhoz és lezárása

1.  

rögzítőfül

Húzza lefelé a rögzítő-
fület. 
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2. 

burkolatrész

fésűrátét 

bepattanó fül Húzza le a burkolatrészt  
a fésűrátéttel. 
 
 
 
 
 

3. Öblítse le a mindkét részt folyó víz alatt,  
és hagyja őket teljesen megszáradni.

4. Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat 
belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.

5. Helyezze vissza a burkolatrészt. Közben 
ügyeljen arra, hogy a bepattanó fül  
a burkolatrészen felül található nyílásba 
kerüljön.

6. Húzza felfelé a rögzítőfület. Hallhatóan  
és érez hetően be kell kattannia.
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Műszaki adatok

Modell:    394 171

Elemek:     1 db LR6 (AA)/1,5V típusú  

Üzemidő:   60 perc

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 termék-
fejlesztés során műszaki és optikai változtatáso-
kat hajtsunk végre az árucikken.
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Hulladékkezelés

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

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen 
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és 
könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez hasz-
nálja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem 
kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, 
nem használatos készülékét a háztar-

tási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűj-
tőben helyezze el. Régi készülékeket díjmen-
tesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban  
az illetékes települési vagy városi hivataltól 
kaphat felvilágosítást.
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Az elem és az akkumulátor nem 
 háztartási hulladék! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy az 

 elhasználódott elemeket és akkumulátorokat 
az illetékes települési, illetve városi hivatalok 
gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkeres-
kedésekben adja le.



Cikkszám: 394 171


