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3 az 1-ben arcszőrzet nyíró  

Használati utasítás  

  

Töltés:  

- Töltési idő:10-12 óra  

- Névleges feszültség: AC220-240V (50Hz-60Hz)  

- Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd dugja be a fali aljzatba. LED jelzi a töltést.  

  

Útmutató a cserélhető fejekhez:  

A fejek cseréjéhez fogd meg a terméket, fordítsd magaddal szembe. A bekapcsoló gomb felőli oldal 

nézzen feléd. Fogd meg a fejet, majd fordítsd el jobbra és emeld le a készülékről. A másik fej 

csatakoztatásához helyezd a fejet a testre, majd fordítsd el balra.  

  

A nyíró használata:  

Távolítsd el a védőkupakot. A bekapcsoló gombot felfelé nyomva kapcsold be a készüléket.  

Óvatosan helyezd a nyírót az orrnyílásba a szőr eltávolításához.  

Ugyanígy járj el a fül, pajesz, szemöldök és szakáll szőrzet nyírásánál.  

(A) Orr- és fülszőrzet nyíró:  

A fej úgy lett kialakítva, hogy eltávolítsa a fül- és orrnyílásból a nem kívánt szőrszálakat.  

Óvatosan közelítsd meg a nyírni kívánt területet. Sosem szabad a nyílásokba erőltetni, mert sérülést 

okozhat.  

Ha bármilyen fájdalmat, kellemetlenséget érzel a használat közben, akkor azonnal fejezd be a termék 

használatát.  

Minden használat után tisztítsd meg a terméket és helyezd vissza a védőkupakot.  

(B) Szemöldök formázó:  

A nem kívánt szemöldök szála, arcszőrzet és egyéb testszőrzet eltávolítására használhatod.  

(C) Szakáll formázó:  

A szakáll illetve a kisebb területek nyírására, a haj- és szakállvonal formázására szolgál.  

Óvatosan érintsd a bőrödhöz és mindig ugyanabban a szögben tartsd. Ha különböző képen tartod a 

bőrödhöz, úgy az torzan, másképpen vágja le a különböző területeket.  
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Tisztítás és tárolás:  

Rendszeres tisztítás ajánlott. Ügyelj arra, hogy a készülék legyen kikapcsolva és ne legyen az aljzathoz 

csatlakoztatva.  

Tisztítás tisztítókefével:  

Sose tartsd a készüléket víz alá. A fejek tisztításához használd a mellékelt tisztítókefét. Alaposan 

tisztítsd meg a szőrszálaktól a fejet és a készüléket.  

Tisztítás vízzel:  

A készülék tartozékai rozsdaállók, a vágópengék rozsdamentes acélból készültek, ezáltal a folyóvíz alá 

tartva is lehet őket tisztítani. (Kizárólag a fejeket, a készüléket nem érheti víz.)  

Minden esetben le kell távolítani a fejeket a testről a tisztítás előtt. Tisztítás közben a penge mindig 

nézzen lefelé. a terméket csak a teljes megszáradás után szabad újra használni.  

*Ne használj maró hatású tisztítószert a tartozékokhoz!  

* Ne tedd ki a készüléket nyomásnak, vagy kemény tárgyaknak!  

  

  

  

  

  

  

HASONLÓ TERMÉKEK 

KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 

https://mindentolcson.hu/spl/192001/Borotvak-Haj-es-Szakallvagok
https://mindentolcson.hu/spd/Holm0500/GEMEI-Arcszorzet-es-Hajnyiro-szett-Harom-fejjel-es
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