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Уважаемые Пользователи!
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники 
безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации триммера.

Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье и безопасность. Перед первым включением триммера просим ознакомиться со всеми 
инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.

Триммер предназначен исключительно для домашнего пользования. В случае его использования в коммерческих целях условия гарантии  –
изменяются.
Триммер предназначен исключительно для удаления нежелательных волос в носу и ушах у людей,  – не разрешается применять триммер 
для удаления искусственных волос и волос у животных. Использование прибора не по назначению приводит к аннулированию 
гарантии на прибор.
Tриммер предназначен для стрижки бороды и бакенбардов, а также волос в носу и ушах. –
Не используйте триммер вблизи глаз и для стрижки длинных волос.  –
Не используйте триммер во время принятия ванны. Не погружайте триммер в воду или другие жидкости. –
Не кладите работающий триммер на мокрую поверхность или на одежду –
Не кладите и не храните триммер в таких местах, откуда он может упасть или быть сброшен в  воду. –
Во избежание травмы не пользуйтесь триммером с неисправной головкой. –
Запрещается очищать триммер от волос и других загрязнений с помощью острых предметов (например, расчески). –
Очищайте триммер после каждого использования. –
На переключателе ON/OFF имеется кнопка защитной блокады. Для того, чтобы включить/выключить триммер, нажмите на кнопку блокады  –
и придерживая ее, передвигайте переключатель в нужном направлении.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не  –
имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором. –
Во избежение повреждения барабанной перепонки или слизистой оболочки носа не вводите круглую головку триммера в ушной канал  –
или в ноздрю на глубину более 0,5 см.
Перед пользованием триммером убедитесь, что головка триммера правильно установлена и закреплена. –
Используйте триммер строго по назначению, как это описано в настоящей инструкции. –

ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь данным прибором рядом с ванной, бассейном, раковиной или другими источниками  воды.

RU
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Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Tриммер ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:

Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC. –
Прибор маркирован знаком соответствия CE. 

Устройство и элементы триммера
1. Корпус триммера.
2. Круглая головка.
3. Плоская головка с лезвиями.
4. Переключатель ON/OFF.
5. Лампочка.
6. Подставка.
7. Защитный колпачок.
8. Oтсек для батарей.
9. Щетка для очистки.

Oбслуживание и принцип действия триммера
1. Moдель питается как от батареи LR6 AA, так и от зарядного аккумулятора AA. Чтобы вложить батарейку, необходимо повернуть крышку 

отсека для батарей (8) влево до упора и снять крышку отсека (8).
2. Вложите батарейку LR6 AA или зарядный аккумулятор AA в соответствующее место, соблюдая полярность – 

положительным полюсом в направлении головки. 
3. Установите крышку отсека для батарей  (8) на место и поверните вправо до упора.
4. Включите триммер, передвигая переключатель ON/OFF (4) вверх, придерживая одновременно кнопку защитной 

блокады на переключателе. После включения триммера загорится лампочка (5), облегчающая удаление волос.

Удвление волос из ушей:
Используйте для этого круглую головку  – (2).
Включите триммер и аккуратно вставьте его круглую головку во внешний канал уха. –
Oсторожно вращая триммер, перемещайте его в те места, где растут волосы. –
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Удаление волос из носа:
Используйте для этого круглую головку  – (2).
Включите триммер и аккуратно вставьте его круглую головку в ноздрю. –
Oсторожно вращайте триммер круговыми движениями. –

Приравнивание бакенбардов, контура бороды или усов, волос на уровне шеи и т.п.:
Выключите триммер, передвигая переключатель ON/OFF  – (4) вниз.
Поверните круглую головку вправо до упора и снимите ее с корпуса  – (1).
Вставьте плоскую головку с лезвиями  – (3) и поверните влево до упора.
Включите триммер, передвигая переключатель ON/OFF  – (4) вверх. 
Не касаясь кожи, осторожно перемещайте лезвие вдоль линии стрижки, чтобы избежать порезов. –

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны! Плоская головка с лезвиями (1) очень острая!

Очистка и консервация
Передвиньте переключатель ON/OFF  – (4) вниз, чтобы выключить триммер.
Удалите срезанные волосы с головок триммера  – (2), (3) с помощью приложенной в комплекте щетки для очистки (9).
Головки  – (2) и (3) можно мыть под струей воды, предварительно сняв их с устройства.
После мытья головки  – (2), (3) следует тщательно просушить.
Корпус триммера протирайте сухой тряпочкой. –
Закончив очистку, накройте головку колпачком  – (7) для защиты от загрязнений.
Чтобы облегчить хранение триммера, поместите его на подставку  – (6).

Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью: Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, 
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые металлы). 
Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут 
создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!

Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или 
неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения 
правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
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Шановні Клієнти!
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу зверніть на вказівки з безпеки.  Інструкцію з користування 
просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування тримером у майбутньому.

Вказівки та рекомендації, що стосуються безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача.  Перед першим користуванням тримером, обов’язково ознайомтесь з усіма 
інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.

Тример призначений для домашнього використання. У разі використання його для комерційних цілей, умови гарантії змінюються. –
Прилад застосовується виключно для підстригання людського волосся,  – не застосовуйте його для штучного волосся або волосу 
тварин. Використання приладу не за його призначенням приведе до втрати гарантії.
Тример призначений для підстригання волосся у носі та вухах, а також бакенбардів та лінії потилиці. –
Не користуйтесь приладом поблизу очей та довгого волосся голови. –
Не користуйтесь тримером під час приймання ванни. Не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину. –
Під час користування тримером не покладайте його на мокру поверхню або одяг. –
Не покладайте і не зберігайте тример у місці, звідки він може впасти в воду. –
Не користуйтесь тримером з пошкодженою головкою. Існує небезпека поранення. –
Не намагайтесь усувати волосся або інородні тіла з середини тримера за допомогою гострих предметів (напр. гребінем). –
Кожен раз після користування тримером, очистіть його. –
На золотнику ON/OFF знаходиться блокада безпеки (кнопка). Для включення /виключення приладу пересувайте золотник у відповідному  –
напрямку разом з натиснутою кнопкою – блокадою безпеки.
Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями,  –
які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке 
ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом. –
Не покладайте лезо у вухо чи ніс на глибину більш, як 0,5 см, тому що це несе ризик пошкодження барабанної перетинки або слизистої  –
оболонки носа.
Перед користуванням тримером упевніться, що головка закріплена до стержня належним чином. –
Користуйтесь тримером тільки за його призначенням, вказаним у цій інструкції. –

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не користуйтесь приладом поблизу води над ванною, басейном або іншим резервуаром.

UA
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Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Тример ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:

Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС. –
Продукт позначен знаком CE на щитку. 

Складові частини тримера
1. Стержень приладу.
2. Кругла головка.
3. Плоска головка з лезами.
4. Золотник ON/OFF.
5. Лампочка. 
6. Основа. 
7. Захист головки.
8. Захист батарей.
9. Щітка для очищення.

Обслуговування і дія тримера
1. Модель живиться від батареї LR6 AA.  Є можливість застосування заряджувального акумулятора AA. Для встановлення батареї, поверніть 

захист батареї (8) вліво до упору i потягніть захист батарей (8).
2. Помістіть батарею LR6 AA або заряджувальний акумулятор AA у відповідному місці додатнім полюсом у напрямку 

головки.
3. Повторно помістіть захист батарей (8) у своєму місці i поверніть його до упору вправо.
4. Включіть прилад, пересуваючи золотник ON/OFF (4) уверх одночасно натискаючи кнопку – блокаду безпеки на 

золотнику. Пісял включення приладу запалиться лампочка (5), що полегшує виконання передбачених дій.
Для усування волосся з вушей:

Застосуйте круглу головку  – (2).
Включіть прилад i уведіть його у зовнішню частину вуха. –
Обережно пересувайте тример у місцях наявності волосся. –

Для усування волосся з носа:
Застосуйте круглу головку  – (2).
Включіть прилад i уведіть його у ніс. –
Усувайте волосся з носа, виконуючи приладом невеликі окружні рухи. –
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Для пристосування приладу до виду підстригання (борода, бакенбарди, волосся на потилиці та ін.):
Виключіть прилад, пересуваючи золотник ON/OFF  – (4) униз.
Поверніть круглу головку вправо до упору, a потім зніміть головку зі стрижня  – (1).
Встановіть плоску головку з лезами  – (3) i поверніть її вліво до упору.
Включіть прилад, пересуваючи золотник ON/OFF  – (4) уверх. 
Не притискаючи до шкіри, пересувайте лезо вздовж лінії підстригання для попередження поранення. –

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Плоска головка з лезами (1) є дуже гострою. Існує небезпека поранення!

Очищення і зберігання
Пересуньте золотник ON/OFF  – (4) униз для виключення приладу.
Видаліть залишки волосся з головки  – (2), (3) за допомогою доданої щітки для очищення (9).
Головки  – (2) i (3) можна очищувати під проточною водою після їхнього попереднього демонтажу.
Після миття осушіть головки  – (2), (3).
Протріть корпус приладу сухою ганчіркою. –
Накінець встановіть захист головки  – (7), для попередження забруднення приладу.
Для полегшення зберігання помістіть його в основі  – (6).

Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто коштовним. 
З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими відходами, 
здайте їх до пункту збору вторинної сировини. Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту вторинної сировини, 
потрібно пам’ятати про вийняття батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть 
складати шкідливу дію для середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
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Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного 
обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, 
стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.

Транспортування і зберігання
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді  –
транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу. –
Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними  –
відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 –  –
в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці. –
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати  –
– 1(Л) ГОСТ 15150. 
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах. –



Весы напольные Электрочайники Электробритвы Фены Соковыжималки

Эпиляторы и женские бритвы Мужская парфюмерия Электрошвабры

https://f.ua/shop/vesy-napolnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vesy-napolnye
https://f.ua/shop/vesy-napolnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vesy-napolnye
https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/elektrobritvy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrobritvy
https://f.ua/shop/elektrobritvy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrobritvy
https://f.ua/shop/feny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=feny
https://f.ua/shop/feny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=feny
https://f.ua/shop/sokovyzhimalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sokovyzhimalki
https://f.ua/shop/sokovyzhimalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sokovyzhimalki
https://f.ua/shop/epilyatory-i-zhenskie-britvy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=epilyatory-i-zhenskie-britvy
https://f.ua/shop/epilyatory-i-zhenskie-britvy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=epilyatory-i-zhenskie-britvy
https://f.ua/shop/muzhskaya-parfyumeriya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=muzhskaya-parfyumeriya
https://f.ua/shop/muzhskaya-parfyumeriya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=muzhskaya-parfyumeriya
https://f.ua/shop/elektroshvabry/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektroshvabry
https://f.ua/shop/elektroshvabry/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektroshvabry
https://f.ua/shop/nabory-dlya-strizhki/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=nabory-dlya-strizhki
https://f.ua/shop/nabory-dlya-strizhki/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=nabory-dlya-strizhki

