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Näs- och
 öronhårstrimmer

Bruksanvisningsv



Kära kund!

Tack vare de olika tillbehören till din nya trimmer kan
du inte bara avlägsna oönskade hårstrån ur näsan
och öronen på ett snabbt och säkert sätt, utan också
putsa till polisongerna och skägget samt även håret 
i nacken. 
Med kamklipparen med två olika snittdjup kan du
trimma ögonbrynen till exakt önskad längd.

Med hjälp av den inbyggda belysningen styr du
trimmern med säker hand och hög precision. 

Efter användning kan alla delar förvaras i det
praktiska fodralet.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

Ditt Tchibo-team

www.tchibo.se/bruksanvisningar
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Säkerhetsinformation
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Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att
förhindra att person- eller materialskador kan uppstå
av misstag får produkten endast användas på det sätt
som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvis-
ningen för senare användning. Om du ger produkten till
en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Användningsområde

Trimmern är ett redskap för klippning av hår i näsan
och öronen, och kan även användas till polisonger,
skägg och ögonbryn samt till håret i nacken. 

Produkten är avsedd för privat bruk och lämpar sig 
inte för kommersiell användning.

FARA för barn

Använd inte produkten på barn. Förvara produkten•
och alla tillbehör utom räckhåll för barn.

Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet•
och små delar. Risk för kvävning och skador! 
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Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en•
person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvar-
liga invärtes frätskador inom loppet av 2 timmar och
till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade
batterier samt själva produkten utom räckhåll för
barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att 
en person har svalt ett batteri eller på annat sätt fått 
i sig det.

VARNING för personskador

Tillbehöret får inte föras in djupare än 0,5 cm i örat•
eller näsan, eftersom trumhinnan resp. näsans 
slemhinnor annars kan skadas.

Se alltid till att tillbehöret sitter fast ordentligt när •
du använder produkten.

Om produkten eller tillbehören har skadats får•
 produkten inte användas mer. Använd bara original-
tillbehör.

Det bifogade batteriet får inte laddas, tas isär, kastas •
i öppen eld eller kortslutas.
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Om batteriet har läckt bör du undvika kontakt med•
hud, ögon och slemhinnor. 
Tvätta angripen hud med vatten och uppsök genast
läkare.

VAR FÖRSIKTIG – materiella skador

Kontrollera att polerna är rättvända (+/–) när du sätter•
i batteriet.

Batterifacklocket måste vara stängt när du rengör •
produkten.

Sänk aldrig ner produkten i vatten. •

Stäng av produkten efter användning och sätt tillbaka•
skyddskåpan på konturklipparen.

Skydda batteriet och produkten mot stark värme. •
Ta ut batteriet ur produkten om det blivit svagt eller
produkten inte ska användas under en längre period.
Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri
skulle börja läcka.
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Översikt (följande delar ingår)

3mm6m
m

Strömbrytare

Handenhet

Belysning

Drivaxel

Skyddskåpa

Klippare 
till näs- och öronhår 

Kamklippare 
till ögonbrynen

Rengöringspensel

Konturklippare 
till polisonger/skägg/nackhår

Inte med på bilden: Fodral
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Ta produkten i drift
Lägga i batteriet

       

Vrid batterifacklocket motsols så långt det går 1.
och ta bort det.

Lägg i det bifogade batteriet som på bilden 2.
(se "Tekniska data"). Kontrollera att polerna 
är rättvända (+/–). 

       

Sätt tillbaka batterifacklocket igen och vrid det3.
medsols så långt det går.
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Fästa och ta av tillbehör

Tillbehören fästs med en bajonett-
fattning.

      Sätt tillbehöret med marke-
ringen 1mot markeringen 
på handenheten och vrid till-
behöret medsols tills marke-
ringen 2motsvarar marke-
ringen på handenheten.

      Ta bort tillbehöret genom att
vrida det motsols och sedan
ta av det.

Sätta på och stänga av trimmern

1.      Ta bort skyddskåpan om en sådan finns.

2.     Skjut strömbrytaren framåt (I) resp. bakåt (0), 
för att slå på resp. av apparaten.

12
m

m
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       Så snart apparaten är påslagen tänds den inbyggda
belysningen.

Användning
• Använd alltid en spegel när du använder appa-
raten.

• Rengör trimmern efter varje användning på 
det sätt som beskrivs i kapitlet "Rengöring". 
Montera sedan konturklipparen på apparaten
och sätt till sist även på skyddskåpan.

Klippa näshår

VARNING – risk för personskador

Tillbehören får inte föras in djupare •
än 0,5 cm i näsan, eftersom näsans
 slemhinnor annars kan skadas.
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1.    Montera klipphuvudet på  
handenheten.

2.   Slå på trimmern och för varsamt
in klipphuvudet i den yttersta
delen av näsborren.

3.     Ta bort näshåren genom att försiktigt röra 
trimmern i cirklar.

Klippa öronhår

1.    Montera klipphuvudet på hand-
enheten.

2.   Slå på trimmern och för varsamt
in apparaten i de yttersta delarna
av örat.

3.     För varsamt klipphuvudet över håriga partier 
på örat.

VARNING – risk för personskador

För aldrig in klipphuvudet i hörselgången•
eftersom trumhinnan annars kan skadas.
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Klippa konturer

1.      Montera konturklipparen 
på handenheten.

2.      Slå på trimmern.

3.      Placera konturklipparen 
i spetsig vinkel mot huden
och dra den uppifrån och
ned över huden utan att
trycka för hårt. För inte
apparaten nedifrån och 
upp och inte i sidled. 

Trimma ögonbrynen

1.      Montera konturklipparen 
på handenheten och ta bort
skyddskåpan.
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2.     Sätt kamklipparen ovanpå
konturklipparen – med den
längre eller kortare kammen
framåt, beroende på vilken
längd som önskas.

3.     För varsamt kammen över
ögonbrynen åt samma håll
som håret växer.
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Rengöring

Efter varje användning

Rengör trimmern efter varje användning.

1.      Stäng av trimmern.

2.   Spola av det monterade 
tillbehöret under rinnande 
varmvatten. 

3.     Torka av det rengjorda tillbehöret och ev. även 
handenheten med en mjuk trasa.

Förvara produkten med konturklipparen ochm

skyddskåpan monterade på handenheten. 
På så vis har produkten ett bra skydd. 

VAR FÖRSIKTIG – materiella skador

Doppa aldrig ner produkten i vatten.•

Batterifacklocket måste vara ordentligt•
stängt.

Använd inte slipande eller frätande •
rengöringsmedel och inte heller hårda 
borstar etc.
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Rengöra klingorna till konturklipparen

Rengör klingorna efter var tredje användning.

1.    Stäng av trimmern.

2.   Vrid konturklipparen motsols 
och ta av den.

3.   Spola snabbt av apparatens 
drivaxel, som nu är oskyddad.

4.   Spola av konturklipparen inklu-
sive klingorna under rinnande
vatten och låt enheten torka helt.

5.   Sätt tillbaka konturklipparen på
apparaten och vrid tillbehöret
medsols tills det sitter fast.

6.   Torka av handenheten med 
en mjuk trasa vid behov.

7.     Sätt skyddskåpan på produkten.



Felsökning

Produkten fungerar inte• Är batteriet förbrukat?•

Sitter batteriet åt rätt•
håll?

Motorn går ojämnt• Är tillbehöret smutsigt?•

Motorn stannar• Sitter batterifacklocket•
på ordentligt?
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Rengöra klipphuvudet och kamklipparen

Avlägsna hårstrån ur klipphuvudet och kamklipparen
genom att knacka lätt och blåsa på dem. Du kan också
avlägsna hårstrån från tillbehören med den bifogade 
rengöringspenseln.

Rengöra handenheten

Torka av handenheten med mjuk trasa som fuktats lätt.
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Avfallshantering
Produkten, förpackningen och det medföljande batte-
riet är tillverkade av högkvalitativa material som kan
återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar
miljön.

Avfallssortera förpackningen. Utnyttja de insamlings-
möjligheter som kommunen erbjuder för papper, papp
och lättviktsförpackningar.

Produktermärkta med denna symbol får
inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt 
lag källsorteras. Information om inlämnings-
ställen som tar emot elektriskt och elektro-
niskt avfall lämnas av din kommun.

Batterier får inte slängas i hushållssoporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma
batterier till angivna inlämningsställen i din
kommun, eller till en butik som säljer batte-
rier.
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Tekniska data
Modell:                                 381 539

Batteri:                                 1x LR6(AA)/1,5 V

Drifttid (med batteri):         ca. 90 minuter

Kapslingsklass:                    IPX4

Omgivningstemperatur:     +10 till +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar 
och optiska ändringar av produkten i takt med 
produktutvecklingen.
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