
 

 

10-ÜHES MULTITRIMMER 

 MT728E 

 KASUTUSJUHEND 

 

Palun lugege juhendit enne seadme kasutuselevõtmist hoolikalt.  

 

LAADIMINE 

Enne alustamist veenduge, et lüliti asend oleks OFF/0. 

Ühendage adaptri väike pistik seadme pistikupessa ja adaptri teine 

pistik elektrikontakti. 

Enne esimest kasutamist laske seadmel laadida kaks järjestikust 8-

tunnilist laadimistsüklit. 

Edaspidi laadige seadet 8 tundi korraga. 

 

- Kui laadimistsükkel lõpeb, kustub laadimise märgutuli. 

- Üks laadimistsükkel annab 60 minuti pikkuse töötamisaja. 

 

OLULIST SEOSES SEADME NIKKEL-METALLHÜDRIID-AKUGA 

Tagamaks aku võimalikult pikaajalise kestvuse, teostage iga kolme kuu 

järel seadme laadimine kahe järjestikkuse laadimistsükliga 2 korda 8 

tundi. Seadme akud saavutavad täisvõimsuse alles pärast neljandat 

laadimistsüklit. 

 

AKUDE KAUAKESTVUSE TAGAMINE 

Et tagada akude optimaalne jõudlus pika aja vältel, tuleks seadet iga 6 

kuu tagant töötada lasta kuni akude täieliku tühjenemiseni ja siis ühel korral 8 tunni vältel laadida. 

 

KASUTAMINE JUHTMEVABALT 

- Kui seade on täis laetud, eemaldage adapter elektrikontaktist ja seadme küljest ning valmistage 

seade kasutamiseks ette. 

 

ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 

- Kontrollige, et seade oleks väliselt terve. Kahjustatud seadet kasutada ei tohi. 

- Veenduge, et terad oleks karvadest ja tolmust puhtad. 

- Kindlustage, et seade oleks piisavalt laetud. 

- Parim, kui seadet kasutatakse puhastel ja kuivadel karvadel. 

 

REGULEERITAVA HABEMETÜÜKAKAMMI KASUTAMINE 

Reguleeritav tüükakamm võimaldab valida meelepärase habemekarva pikkuse, vahemikus 1 mm kuni 

3,5 mm. Eelistatud pikkuse leiab katsetades, kuid 1 mm seadistus annab väga lühikese habemetüüka 

ja 3,5 mm lühikese ja viimistletud välimusega habeme. 

- Valige lõikepikkus kammi ülaosas asuva liuglülitiga. 

- Soovitud pikkuse valiku järel lukustub kamm automaatselt sellesse asendisse, et garanteerida 

ühtlane lõikepikkus. 

- Lülitage trimmer toitelüliti üleslükkamise teel sisse, terad hakkavad liikuma ja kasutaja võib hakata 

habet piirama. 

 

 



 

 

KAMMIOTSIKU PAIGALDAMINE 

- Libistage kammiotsik terahammaste ja terade ülaosa peale ( joonis 1). 

- Kammiotsik peaks kinnituma klõpsatusega, kui vajutate tagaosale (joonis 2). 

- Kammiotsik kinnitub äärega metallist osa ääre alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Joon. 1                                                          Joon. 2                                                      Joon. 3 

 

TRIMMERI KASUTAMINE ILMA KAMMIOTSIKUTA 

- Trimmer on ilma kammita kasutatav habemeääre kujundamiseks, pügades karva äärmiselt 

madalaks (0,4 mm). 

- Kammiotsiku eemaldamiseks pigistage kammiotsikut külgedelt ja kinnitus vabaneb (joon. 3). 

- Nüüd saab kammiotsiku eemaldada. 

 

NINA- JA KÕRVAKARVATRIMMERI PAIGALDAMINE 

- Sisestage trimmerikorpuse telg trimmeripea avausse. 

- Joondage lisatarviku tagakülje väljaulatuv osa käepideme taga asuva süvendiga. 

- Tarviku asend peaks olema nüüd selline, et selle kaks ees asetsevat väljaulatuvat osa asuvad pideme 

metallklemmidel. 

- Tarvik peaks kinnituma käepideme külge klõpsatusega. 

 

RASEERIJA KASUTAMINE 

- Viimistleb ääred nahalähedaselt raseerides. 

- Kontrollige enne kasutamist, et raseerimispea poleks kahjustunud 

- Lülitage seade sisse. Liigutage raseerijat ettevaatlikult üle naha, rakendades minimaalset survet ja 

raseerides vastukarva. 

- Ärge lülitage seadet välja siis, kui see parajasti asub raseeritaval kohal naha vastas. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS. 

Töökindluse tagamiseks tuleb seadet puhastada pärast iga kasutamist. 

Eemaldage seadmelt kammiotsik. Loputage kammiotsik voolava veega ja kuivatage enne kasutamist või 

säilitusele panekut ära. 

Puhastage seadme tarvikud kaasasoleva harjakesega pühkides. Ärge kasutage midagi teravat trimmeriterade 

puhastamiseks. Terad saab puhastamiseks eemaldada. Terade eemaldamiseks hoidke trimmeri käepidemest, 

asetage pöial terade alla ja lükake seadmest eemale. Puhuge ära terade pessa jäänud karvakesed. Teri tohib 

voolava vee all loputada. Kindlustage, et terad oleks enne tagasi ühendamist kuivad. 

Tagasipanekuks asetage terade alaosa käepidemes selle pesasse ja kinnitage vajutades, terad kinnituvad 

klõpsuga. 

Puhastamise järel õlitage teri paari tilga kaasasoleva õliga. Kasutage vaid seda määrdeõli, mis on seadme 

komplektis. See õli on kiirete juukselõikurite jaoks spetsiaalselt välja töötatud koostisega ning ei aurustu ega 

aeglusta terade tööd. 


