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Kuus-ühes mitmeotstarbeline lõikur 

 
Lugege enne seadme kasutamist ohutusnõuded tähelepanelikult läbi. 
 

SEADME LAADIMINE 
• Enne alustamist vaadake, kas seadme toitelüliti on väljalülitatud „0“ asendis. 
• Pange seadme laadimiseks pistik seadmes olevasse pessa ja adapteri pistik elektrivõrgu pistikupessa. 
• Enne seadme esmakordset kasutamist laadige akut järjest kaks 8-tunnist laadimistsüklit. 
• Seadme uuesti laadimiseks laadige seda 8 tundi. 
 
NB! 
- Laadimise märgutuli kustub, kui 8-tunnine laadimistsükkel on lõpetatud. 
- Täielikult laetud akuga saab seadet kasutada vähemalt 60 minutit. 
 
TÄHTIS TEAVE SELLE SEADME NIKKEL-METALLHÜDRIIDAKUDE KOHTA 
Aku võimalikult pika kasutusea tagamiseks laadige seda kaks järjestikust laadimistsüklit (2x8 tundi) umbes iga 
kolme kuu tagant. Nikkel-metallhüdriidakud saavutavad täismahutavuse alles pärast nelja esimest 
laadimistsüklit (4x8 tundi). 
 

AKU HOIDMINE 
Taaslaetava aku optimaalse mahutavuse hoidmiseks tuleks lasta lõikuri akul saada täiesti tühjaks ja seejärel 
laadida 8 tundi iga 6 kuu tagant. 
 

JUHTMETA KASUTAMINE 
Pärast seadme täielikku laadimist võtke adapteri pistikud elektrivõrgu pistikupesast ja seadmest lahti ning 
valmistage seade kasutamiseks ette. 

ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS 
- Vaadake seade alati enne kasutamist üle, et märgata nähtavaid kahjustusi. Ärge kasutage, kui see on 
kahjustatud 
- Veenduge, et teradel ei ole karvu ega muud puru. 
- Veenduge, et seade on piisavalt laetud. 
- Kasutage seadet puhaste ja kuivade, läbikammitud juustega. 
 

HABEMETÜÜKA REGULEERITAVA KAMMIGA JUHIKU KASUTAMINE 
Habemetüüka reguleeritava kammiga juhiku abil saate hoida habemetüüka täpselt sobiva pikkusega vahemikus 
1–3,5 mm. Katsetage, kuni leiate sobiva pikkuse, kuid üldiselt saate 1 mm korral väga lühikese tüükaga habeme 
ja 3,5 mm korral lühikese korrektsema habeme. 
- Valige lõikepikkuse (1–3,5mm) kammi peal asuva lüliti abil. 
- Pärast sobiva lõikepikkuse valimist lukustub juhik automaatselt paigale, et saada garanteeritult ühtlase 
tulemuse. 
- Lülitage lõikur sisse, lükates toitenuppu ülespoole. Terad hakkavad liikuma ja te saate alustada piiramist. 

KAMMIGA JUHIKUTE KINNITAMINE LÕIKURILE 
- Lükake lõikuri hambad ja terade pealmine külg kammiga juhiku all olevasse avasse (joonis 1). 
- Klõpsake juhik paigale, vajutades õrnalt juhiku tagakülge tera tagaküljele (joonis 2). 
- Kammiga juhik peaks klõpsama metalltera tagakülje alla. 
 

LÕIKURI KASUTAMINE ILMA KAMMIGA JUHIKUTA 
- Lõikurit saab kasutada habeme piirjoonte täpsustamiseks ja kujundamiseks või palju puhtamaks raseeritud 
(0,4 mm) tulemuse saamiseks. 
- Kammiga juhiku eemaldamiseks vajutage kammiga juhiku külgedele. See vabastab juhiku tagakülje tera küljest 
(joonis 3). 
- Eemaldage juhik. 

NINA JA KÕRVADE PIIRLI KINNITAMINE 
- Pange lõikuri korpuse tihvt piirlipea avasse. 
- Seadke piirlipea tagumine haarats käepideme taga oleva pesa kohale. 
- Piirlipea peaks olema kaldu ja selle kaks eesmist haaratsit toetuma käepideme metallklambritele. 
- Klõpsake pea käepideme külge. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Optimaalse töö tagamiseks tuleb seadet puhastada pärast iga kasutamiskorda. 
- Pärast kasutamist eemaldage kammiga juhik. Loputage juhikut voolava vee all ja kuivatage põhjalikult enne 
hoiule panemist või kasutamist. 
- Pühkige kaasas oleva harjaga juuksed ja puru välja. Ärge puhastage lõikuri tera teravate esemete abil. 
- Hõlpsamalt puhastamiseks saab terad eemaldada. 
- Terade eemaldamiseks hoidke lõikuri käepidet ühes käes, pange pöial terade alla ja lükake terad käepidemelt 
lahti. 
- Terade tagasi kinnitamiseks pange tera plaadi alus käepidemel oma kohale ja klõpsake paigale. 
- Puhuge õrnale terade alla jäänud juuksed ära. 
- Terasid saab kraani all loputada. 
- Enne lõikuri terade tagasi kinnitamist veenduge, et need oleksid kuivad. 
- Pärast puhastamist lülitage seade sisse ja õlitage lõiketerasid, kandes neile mõni tilk komplekti kuuluvat õli. 
Kasutage ainult selle seadme komplekti kuuluvat õli, sest see on spetsiaalse koostisega ning sobib kiiresti 
töötava lõikuriga kasutamiseks, see ei aurustu ega aeglusta terade tööd. 

 


