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Használati útmutató
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 67337HB1551XII – 288 302

Orr- és fülszőrvágó



Kedves Vásárlónk!

Új orr- és fülszőrvágójának segítségével gyorsan és biztosan
 eltávolíthatja a kellemetlen fül- és orrszőrzetet. A beépített 
lámpa segítségével pontosan és biztonságosan tudja használni 
a készüléket. A kontúrfeltéttel tökéletesen vághatja a pajeszát. 
Használat után az összes tartozékot elhelyezheti a praktikus
 tárolódobozban.

Reméljük, örömét leli a termék használatában.

A Tchibo csapata
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Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. 
Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. 
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.
Az útmutatóban szereplő jelek:

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.
A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal. 

Ez a jel sérülésveszélyre utal.
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Biztonsági előírások

Rendeltetés
Az orr- és fülszőrvágó a fül-, orr- és a tarkószőrzet, valamint pajesz
és szakáll nyírására alkalmas. 
A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem
használható.

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.
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VESZÉLY gyermekek esetében
• Ne használja a készüléket gyermekeknél. A készüléket olyan

helyen tárolja, ahol gyermekek nem érik el.
• A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől

tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn! 
• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket

és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem érik el. Egy
elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

VESZÉLY - sérülésveszély
• 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.

• A vágófejet ne tolja 0,5 cm-nél mélyebben a fülbe vagy az orrba,
mert másként felsértheti a dobhártyát vagy az orrnyálkahártyát.

• Használat közben ügyeljen arra, hogy a vágófej, illetve a kontúr-
feltét biztosan illeszkedjen a helyére.



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

• Ha a készülék vagy a feltétek károsodnak, a készüléket többet
nem szabad használni.

FIGYELEM – anyagi károk
• A készülék tisztításánál az elemtartó fedelének szorosan kell

zárnia.
• Soha ne merítse a készüléket vízbe. 
• Használat után kapcsolja ki a készüléket, és tegye rá a

 védőkupakot.
• Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az

elemet a készülékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb
ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk,
melyeket a kifolyt sav okozhat.
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Termékrajz (tartozékok)

ON

védőkupak

lámpa

kontúrfeltét

nemesacél vágófej

be-/kikapcsoló gomb

tisztítóecset

További tartozékok 
(kép nélkül):
1 elem
1 tárolódoboz
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Üzembe helyezés

1. Fordítsa el az elemtartó fedelét ütközésig
az óramutató járásával ellentétes irányba,
majd húzza le.

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

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és
forgassa el ütközésig az óramutató járá-
sával megegyező irányba.

VESZÉLY gyermekek esetében – életveszély fulladás/
 kisméretű tárgyak lenyelése következtében
• A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró

 részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll
fenn!
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Használat

Az orr- és fülszőrvágó be- és kikapcsolása
1. Vegye le a védőkupakot.
2. A be-/kikapcsoló gombot tolja előre (ON), illetve vissza (OFF), 

a készülék be- és kikapcsolásához.
Mihelyt a készülék be van kapcsolva, a beépített lámpa is világít.

• A készüléket mindig tükör segítségével használja.
• Az orr- és fülszőrvágót minden használat után tisztítsa meg 

a „Tisztítás“ fejezetben leírtak szerint. Utána helyezze vissza
a készülékre a vágófejet, majd a védőkupakot.
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Fülszőrzet nyírása
1. Kapcsolja be az orr- és fülszőrvágót, és irányítsa

óvatosan a fül külső területeihez.
2. Óvatosan vezesse végig a vágófejet a fül szőrrel

borított területein.

VESZÉLY - sérülésveszély 
• A vágófejet ne tolja 0,5 cm-nél mélyebben a fülbe vagy 

az orrba, mert másként felsértheti a dobhártyát vagy az
orrnyálkahártyát.
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Orrszőrzet nyírása
1. Kapcsolja be az orr- és fülszőrvágót, és a vágófejet

vezesse be óvatosan az orrlyukak bemeneti
 részére.

2. Az orr- és fülszőrvágó óvatos, körkörös mozgatá-
sával távolítsa el az orrszőrzetet.
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Kontúrvágás
1. Adott esetben kapcsolja ki az orr- és fülszőrvágót.
2. Fordítsa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba,

majd húzza le.
3. Helyezze fel a kontúrfeltétet, és szorosan csavarja rá az óramu-

tató járásával  megegyező irányba.
4. A kontúrfeltétet tompa szögben húzza fentről

lefelé a bőrön anélkül, hogy nyomást gyakorolna
rá. A készüléket ne tolja lentről felfelé, és ne
vezesse oldalirányban. Ez vágási sérülésekhez
vezethet.
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Tisztítás

Minden használat után
Minden használat után tisztítsa meg az orr- és fülszőrvágót.
1. Kapcsolja ki az orr- és fülszőrvágót.

2. A még felhelyezett vágófejet, illetve kontúrfeltétet
öblítse át meleg folyó víz alatt.

3. Egy puha kendő segítségével szárítsa meg a
 készülék borítását és a megtisztított vágófejet,
illetve fetétet.

ON

FIGYELEM - anyagi károk
• Ne merítse a készüléket vízbe.
• Az elemtartó fedelének szorosan zárva kell lennie.
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4. Ha a kontúrfeltét a tisztítás során még a készüléken van, vegye le
azt, és tegye fel a vágófejet.

5. Tegye vissza a készülékre a védőkupakot.

A vágófej nemesacél pengerendszerének tisztítása
A nemesacél pengerendszert minden harmadik használat után
 tisztítsa meg.

1. Kapcsolja ki az orr- és fülszőrvágót.
2. Fordítsa el a vágófejet az óramutató járásával

ellentétes irányba, majd húzza le.
3. Röviden öblítse le a most szabadon álló

 meghajtótengelyt.
ON
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4. Folyó víz alatt öblítse le a vágófej nemesacél
 pengerendszerét, és hagyja teljesen megszáradni.

5. Helyezze vissza a vágófejet, és csavarja rá
 szorosan az óramutató járásával megegyező
 irányba.

6. Egy puha kendő segítségével szárítsa meg a
 készülék borítását.

7. Tegye vissza a készülékre a védőkupakot.

A kontúrfeltét tisztítása
A kontúrfeltét finom ütögetés és fújás segítségével megtisztítható a
szőrszálaktól. A feltétből a mellékelt tisztítóecsettel is eltávolíthatja 
a szőrszálakat.
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Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A készülék nem működik • Elhasználódott az elem?
• Megfelelően van az elem

 behelyezve?

• A motor akadozik • El van szennyeződve a vágófej?

• A motor leáll • Az elemtartó fedele jól rá van
zárva?
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Műszaki adatok

Modell: 288 302
Áramellátás: 1 db 1,5 V, LR6 / AA típusú elem

vagy mignon akkumulátor
Teljesítmény: 1 W
Üzemidő: kb. 90 perc
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,

D-22297 Hamburg, www.tchibo.hu
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

c
Ez a készülék megfelel az elektromágneses összefér-
hetőségre vonatkozó, 2004/108/EK EU-irányelvnek.
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Hulladékkezelés

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek 
a  háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi nem használatos
 készülékét a háztartási hulladéktól elválasztva, hulladék-
gyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen
átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes
 települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

A készülék, a csomagolás és az elemek 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 csomagolóanyagok
 eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.
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Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!
A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználó-
dott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó
szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb
Cd
Hg

Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel
vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat
 tartalmazzák:
Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

Cikkszám: HU 288 302


