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Kedves Vásárlónk!

A négy vágófejnek köszönhetően új elektromos
trimme lője sokoldalúan használható.

Kompakt méretével és praktikus tárolózsákjával
ideális útitárs.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata
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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
is át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől,
az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék szemöldök, valamint arcon és más test -
részeken jelentkező szőrszálak vágására szolgál. 
Nem alkalmas nagyobb felületek borotválására. 
Nem használható állatszőr vagy műhaj nyírására.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas,
 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 tapasz-
talat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem
képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra,
hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. 
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Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek•
kezébe kerüljön. Többek között fulladás- és sérülés -
veszély áll fenn! 

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem•
lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérülése -
ket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az
új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan
helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá.
Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szer-
vezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Csak az orrszőr trimmelőt szabad a fül- vagy az orr-•
nyílásba vezetni, maximum 0,5 cm mélyen, különben
megsérülhet a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.

A rátétek használata közben ne nyomja rá erősen •
a készüléket, különben a rezgő pengék következtében
sérülésveszély áll fenn. 

Érzékeny bőrűeknél a borotválkozás bőrirritációt•
válthat ki. Először csak egy kis felületen  próbálja ki,
hogy bőre hogyan reagál a borotválásra. 
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Ha most  először borotválkozik rendszeresen, akkor
bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljárás -
hoz. Napi használat esetén ez általában 2–3 hétig tart.

Ha a készülék, egy rátét vagy a vezetőfésű meg sérült,•
a készülék nem használható tovább. 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 az érintett testfelületet azonnal mossa
le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk

Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polari-•
tásra (+/–).

Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék•
csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt.
Túlmelegedés veszélye!

A készüléket soha ne merítse vízbe.•
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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 azok a károk, amelyeket az elemből
kifolyt sav okozhat.

Ne nyissa fel a készüléket (kivéve az elem behelye -•
zésekor / cseréjekor). A szükséges javításokat bízza
szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz. 
A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszély-
forrássá válhatnak a készüléket használó személyre
nézve.
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Műszaki adatok
Modell:                                 376 648

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

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 termékfejlesz tés
során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk
végre az árucikken.
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Termékrajz (tartozékok)

szemöldök trimmelő

17 mm-es penge6 mm-es penge

markolat

elemtartó fedele és
be-/kikapcsoló gomb

Kép nélkül:
tisztítóecset
tárolózsák

elemtartó
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3.5 mm

6 mm
4.5 mm

8 mm

orrszőr trimmelő

szemöldök trimmelő

Rátétek és tartozékok

arcszőrzet trimmelő

bikinivonal trimmelő

állító pöcök

védőkupak

védőkupak

védőkupak

vezetőfésű 

vezetőfésű 

foglalat



Használat
• Ha a készüléket az arcon alkalmazza, mindig

használjon tükröt.

• Használaton kívül mindig helyezze fel a védő -
kupakokat a rátétekre.

• Minden használat után tisztítsa meg a készü-
léket a „Tisztítás“ fejezetben leírtak szerint.
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Elem behelyezése
Forgassa el az elemtartó fedelét az I jel-1.
zéssel az óramutató járásával ellentétes
irányba a jelhez, majd vegye le.

2.

Helyezze be az elemet az elemtartón ábrázolt
módon.

Helyezze vissza az elemtartó fedelét az 3.
I jelzéssel, majd forgassa el az óramutató
járásával megegyező irányba az 0-ra.

Elemcsere abban az esetben szükséges, 
ha a trimmelő halkabbá válik.
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Rátétek rögzítése és levétele

Szükség esetén vegye le a védőkupakot.m

A rátétek bajonettzárral rögzülnek.

Egy rátét levételéhez forgassa el azt az1.
 óramutató járásával ellentétes irányba,
majd vegye le.

Rögzítse úgy, hogy a rátét jelzését 2.
a markolat jelzésére állítja.

Forgassa el a rátétet óramutató járásá val3.
megegyező irányba addig, amíg a 
jelzés a markolat I jelzésére mutat.



Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tekerje m

az elemtartó fedelén található I jelzést 
az óramuta tó járásával megegyező
irányba az I-re.

A készülék kikapcsolásához tekerje azm

elemtartó fedél I jelzését az óramutató
 járásával megegyező irányba az 0-ra.

Szemöldök trimmelő használata

A szemöldök trimmelőnek két vágási oldala van,
6 mm-es, illetve 17 mm-es hosszal. A vezetőfésű
egyik oldalán rövid fogak vannak, 3 mm-es
vágáshosszhoz, a másik oldalán pedig hosszabb
fogak 6 mm-es vágáshosszhoz. Igény szerint
válassza ki a vágási oldalt és a vágáshosszt. 
A vágáshossz leolvasható a vezetőfésűn.

Helyezze a szemöldök trimmelőt a markolatra.m

12



13

Szemöldök nyírása (rövidebbre)

Tolja a vezetőfésűt 1.
a vágófejre.
Felhelyezés közben
ügyeljen a vezetőfésűn
és a rátét külső részén
található vezetősínekre. 

Kapcsolja be a készüléket.2.

Vezesse a készüléket a vezetőfésű -3.
vel óvatosan a szőrszálak növekedé-
sével ellentétes irányba, a szemöl -
dök mentén.

Szemöldökvonalak formára igazítása

Szükség esetén vegye le a vezetőfésűt.m

Kapcsolja be a készüléket.1.

3 
m

m

6
 m

m



Vezesse a rátétet a kívánt vágási2.
oldallal óvatosan – a szőrszálak
növekedésének irányába és azzal
ellentétesen is – a szemöldökvonal
mentén. 
Így borotválhatja a szemöldököt
pontos formára.

Arcszőrzet trimmelő használata

Helyezze az arcszőrzet trimmelőt a markolatra.m

Kapcsolja be a készüléket.1.

Vezesse végig a rátétet az  ábrázolt2.
módon óvatosan a bőrön, a szőr -
szálak növekedésével ellentétes
irányban. Szükség esetén feszítse
ki közben a bőrt a szabad kezével,
és a készüléket függőlegesen
vezesse végig a borotválandó
 felületen.

14
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A készülékkel ily módon leborotválhatja a tarkó -
ról is a hajszálakat, vagy eltávolíthatja a más test-
felületen növekvő, nemkívánatos szőrszálakat is.

Orrszőr trimmelő használata

Az orrszőr trimmelővel a fülből is kivághatja 
a szőrszálakat.

Helyezze az orrszőr trimmelőt a markolatra.1.

Kapcsolja be a készüléket.2.

Orrszőr nyírása
Vezesse a rátétet óvatosan 1.
az orrlyukak elülső részéhez.

Távolítsa el az orrszőrzetet a készülék óvatos,2.
 körkörös mozgatásával.



Fülszőr nyírása

Vezesse a rátétet óvatosan 1.
a fül külső részeibe.

Óvatosan vezesse végig a rátétet a fül szőrrel2.
 borított területein.

Bikinivonal trimmelő használata

A bikinivonal trimmelőt használhatja az állítható
hosszúságú vezetőfésűvel vagy anélkül.

Használja a bikinivonal trimmelőt ...
... a vezetőfésűvel, ha a szőrzetet a bikinivonalnál 
   kívánt hosszúságúra akarja nyírni. 
   A vágáshossz fokozatosan állítható 
   (3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm).
... vezetőfésű nélkül, ha borotválni szeretné           
   a bikinivonalat vagy más testrészeket, 
   pl. hónaljat, tarkót stb.

16
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Tipp: Fokozatosan vágja a szőrt a kívánt hosszúságúra. 

Helyezze a bikinivonal trimmelőt a markolatra.1.

Kapcsolja be a készüléket.2.

Vezetőfésű felhelyezése / beállítása / levétele

A vezetőfésű felhelyezéséhez dugja 1.
az állítópöcköt az ábrázolt módon 
a fej foglalatába, majd tolja be teljesen
a vezetőfésűt.

Tolja a vezetőfésűt óvatosan előre a kívánt hossz2.
eléréséig.

A vezetőfésű levételéhez tolja azt teljesen előre,3.
amíg le tudja venni a fejről.

 

6 mm
4.5 mm

8 mm



Testszőrzet borotválása

Vegye le a vezetőfésűt.1.

Helyezze a bikinivonal trimmelőt2.
kis szögben a bőrre, majd vezesse
lassan a szőrszálak  növekedési
irányával ellentétesen. Szabad
kezével szükség szerint feszítse
meg a bőrt.

Testszőrzet rövidebbre nyírása 

Helyezze fel a vezetőfésűt, és először állítsa be1.
nagyobb hosszúságra.

Helyezze a vezetőfésűt kis szögben a bőrre, majd2.
vezesse lassan a szőrszálak növekedési irányával
ellentétesen. Szabad kezével szükség szerint
feszítse meg a bőrt.

Állítson be kisebb hosszt, majd ismételje meg 3.
a műveletet. 

Ily módon nyírja tovább a szőrt, amíg el nem éri 4.
a kívánt hosszúságot.

18
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Tisztítás

Minden használat után tisztítsa meg azonnal a rátéte -
ket és a vezetőfésűket. 

Vegye le a rátétet a markolatról.1.

Szükség esetén vegye le a vezetőfésűt.2.

Ütögesse ki óvatosan a vezetőfésűt, majd tisztítsa3.
meg a rátétet és a vezetőfésűt a mellékelt tisztító -
ecsettel. 

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

A rátéteket és a vezetőfésűket viszont folyó víz alatt
megmoshatja, ha szükséges.

FIGYELEM – anyagi károk

A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe. •

A tisztításnál a készülék elemtartó fedele•
legyen szorosan lezárva.

A termék tisztításához ne használjon súroló•
hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény
kefét és hasonlókat. 
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Hagyja a rátéteket és a vezetőfésűket jól megszáradni,
mielőtt újra használná azokat.

Használat és tisztítás után helyezze vissza a védőku -
pakokat a megfelelő rátétekre.

Arcszőrzet trimmelő felnyitása és lezárása 
a tisztításhoz

Forgassa el a felső részét az óramu-1.
tató járásával megegyező irányba
úgy, hogy a két nyíl jelölés egymásra
nézzen.

Csavarja vissza a felső részét az óra-2.
mutató járásával ellentétes irányba. 
Az összecsavarozás során ügyeljen
arra, hogy az arcszőrzet trimmelő
belsejében található hajtótengely
megfelelően be legyen helyezve.

Click !
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Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes
újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasz-
nosítás 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.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
 kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem

használatos készülékét a háztartási hulladéktól külön-
választva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülé-
keket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban
az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat fel-
világosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási
hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az
elhasználódott eleme ket és akkumulátorokat

az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhe-
lyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

376 648

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu
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