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Használati útmutató 

9 FUNKCIÓS HAJNYÍRÓ 
R-1027 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

Figyelmeztetés 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást 
gyermek nem végezheti felügyelet nélkül. 

• A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy 
távirányító által. 

• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• Az áramütés elkerülése végett ne merítse a készüléket vízbe, sem egyéb 

folyadékba. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, 

minden esetben húzza ki a hálózatból és hagyja kihűlni. 
• A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. 

Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz 
munkatársaira. 

• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 
a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen 
javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. 

• Soha ne tegyen a készülék nyílásaiba idegen tárgyakat. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

1.  Be- és kikapcsolás 
2.  Nagy nyírófej 
3.  Kis nyírófej 
4.  Borotválkozásra  
     szolgáló nyírófej 
5.  Orr- és fülszőrnyírófej 
6.  Testnyírófej  
7. 
a) nagyméretű toldalék 
b) kisméretű toldalék 
c) testnyíró toldalék 
8.  Feltöltést jelző dióda 
9.  Adaptaer 
10. Fésű 
11. Alapzat 
12. Olaj 
13. Tisztítókefe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK VÍZÁLLÓ, EZÉRT ALKALMAS A NEDVES 
BOROTVÁLKOZÁSRA, ZUHANYOZÓBAN, STB. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 
 
A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE 

• Első használat előtt hagyja a készüléket 8 órán át feltöltődni. 
• Győződjön meg, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. 
• Helyezze a feltöltő állványba.  
• Először csatlakoztassa a töltőadaptert a készülékhez, s csak utána dugja a 

konnektorba. A feltöltést jelző dióda meggyullad. 
• A készüléket nem lehet „túltölteni”. Minden esetre, amennyiben huzamosabb 

ideig nem tervezi használatát (2-3 hónap), húzza ki a hálózatból és rakja 
félre. Ha majd használni kívánja, ismét töltse teljesen fel. 

• Az elemek élettartamának megőrzése érdekében hagyja a készüléket hat 
hónaponként egyszer teljesen lemerülni és ezután újra töltse fel 14-16 óra 
hosszáig.  

 

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS FELTÖLTÉSE 
 
Minden komponens  
lemosható 
folyóvíz alatt, majd 
javasoljuk  
azokat hagyni  
teljesen megszáradni és a  
fejen lévő pengét olajjal  
bekenni, lásd az ábrát. 
 
A készülék 2 módon 
tölthető fel: vagy közvetlenül  
az adapter csatlakoztatásával, 
lásd az ábrát, vagy  
az alapzat hálózatba való 
csatlakoztatásával,  
amelybe beilleszti a készüléket. 
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A FEJEK/TOLDALÉKOK HASZNÁLATA 
Borotválkozáshoz használja a  
4.sz. nyírófejet (1+2 ábra). 
 
Megjegyzés: 
Ez a nyírófej  
a szakáll formázására és nem  
az egész arc borotválására szolgál.  
A garantáltan  
kényelmes és alapos 
borotválkozáshoz használjon  
villanyborotvát. 
A szakáll, pajesz és a tarkó formázásához  
használja a 3.sz. kis nyírófejet, 
(3+4+5 ábra). 
Az orr- és fülszőr eltávolításához használja 
az  
5.sz. nyírófejet, (6+7 ábra). 
A hosszabb szakáll formázásához 
a 2.sz. nagy nyírófejet és   
a 7a nagyméretű toldalékot,  
(8. ábra). 
 
Ha egész testéről kívánja 
eltávolítani a szőrt, használja a 6.sz. 
testnyírófejet (9. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

3. 4. 

5. 

6. 7. 

8. 9. 

10. 11. 
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Ha a testén csak rövidebbre kívánja nyírni a szőrt, a testnyírófejre illessze rá a 7c 
testnyíró toldalékot (10. ábra). 
 
A 6.sz. tesnyírófej alkalmas a finomabb szakállformázásra is, lásd a 11. ábrát.  
 
 
HOGYAN  BÁNJUNK A KÉSZÜLÉKKEL 
 
Illessze a nyírófejet 
a készülékre és 
fordítsa el, lásd a 12-15. ábrát. 
 
A toldalékot illessze a  
nyírófejre és pattintsa  
be a helyére, lásd 16-17. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 13. 

14. 15. 

16. 17. 
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  A 7c nagy  
toldaléknak  
a 2.sz. nagy nyírófejre való 
illesztésekor győződjön  
meg, hogy a toldalék  
teljesen bekattant-e 
az oldalsó keretbe  
(18-19. ábra). 
 
 
 
 
Ugyanez érvényes 
a 7b kis nyírófej toldalékra 
és 3.sz. kis nyírófejre 
(20-21. ábra). 
 
 
 
 
A 6.sz. testnyírófej 
a testen lévő szőr 
nyírására alkalmas.  
Ha a 7c toldalékot kívánja 
használni,   
3 hosszbeállításból 
Választhat, lásd  
a 22-23. ábrát. 
 
 
 
 
 
 
 

18. 19. 

20. 21. 

22. 
23. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50/60 Hz 
Feltöltési idő 8 óra 
Üzemelési idő kb. 40-45 perc 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.  
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 
 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.   

 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  


