
EESTI

NINA- JA KÕRVAKARVADE PIIREL

Lugege enne seadme kasutamist ohutusnõuded 
tähelepanelikult läbi. 

Selle BaBylissi piirliga saab kiiresti ja ohutult piirata 
nina- ja kõrvakarvu.
Kompaktset seadet on kerge käsitseda ning tänu 
pöörlevale lõikesüsteemile on see mugav ja ohutu.
Seadet on lihtne puhastada, sest lõikepead saab 
veega loputada.

SEADME KASUTAMINE

1.

2.

3.

4. 

Patarei sisestamiseks eemaldage seadme alumine ots, 
pöörates seda vasakule, kuni tähised „  ” ja „   ” on 
kohakuti.
Seejärel tõmmake seda osa allapoole (joonis 1).
Sisestage üks AA-tüüpi leelispatarei, positiivne („+") 
klemm ülespoole.
(Võtke patarei seadmest välja, kui te ei kavatse seadet 
pikka aega kasutada või kui patarei on tühi.
See aitab piirli kasutusiga pikendada.)
Pärast patarei sisestamist pange seadme alumise otsa 
osa tagasi oma kohale.
Lülitage seade sisse, pöörates alumise otsa osa 
paremale, kuni kaks „  ” tähist on kohakuti (joonis 2).

 
Soovimatute nina- ja kõrvakarvade eemaldamine

Pange ettevaatlikult seadme pöörlev lõikepea 
ninasõõrmesse või kõrva ja piirake karvu.

Lõikepea sisestamine ja eemaldamine

Lülitage seade välja, pöörates alumise otsa osa vasakule, 
kuni tähised „  ” ja „   ” on kohakuti (joonis 3).
Pange ettevaatlikult lõikepea seadmele ja lukustage 
paigale, pöörates lõikepead vasakule, kuni tähised „  ” 
on kohakuti (joonis 4).
Eemaldage seadme lõikepea, pöörates seda paremale, 
kuni tähised „  ” ja „   ” on kohakuti.
Seejärel tõmmake lõikepea ülespoole (joonis 5).
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HOOLDUS

Pöörake seade väljalülitatud asendisse (joonis 3).
Eemaldage seadme lõikepea, pöörates seda paremale, 
kuni tähised „  ” ja „   ” on kohakuti.
Seejärel tõmmake seadme lõikepea ülespoole (joonis 5). 
Et eemaldada lõikepealt sinna kogunenud karvatükid, 
puhuge sellele või kasutage väikest harjakest.
Samuti võite loputada seadme lõikepead voolava vee 
all (joonis 6).
Jälgige siiski, et käepide ei saaks märjaks.
Eemaldage lõikepea, et seda veega loputada.
Enne kui lõikepea seadmele tagasi kinnitate, veenduge, 
et see on täielikult kuiv. Pöörake lõikepead vasakule, 
kuni tähised on kohakuti.
Ärge kasutage seadet duši all ega vannis.
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Valmistatud Hiinas

Kiire ja ohutu

Nina ja kõrvad
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