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Kasutusjuhend
(Kodumajapidamises kasutamiseks)  Laetav pardel

Mudeli nr ES-ST3N

Täname, et ostsite selle Panasonicu toote!
Lugege juhend enne seadme kasutamist läbi ja hoidke tuleviku tarvis alles.
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Hoiatus!
• Lapsed alates 8. eluaastast, füüsilise, sensoorse või 
vaimupuudega ning vajalike kogemuste või teadmisteta 
isikud võivad seda seadet kasutada järelevalve all või 
pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult 
kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega 
kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
Kasutaja tehtavaid puhastus- ja hooldustoiminguid 
tohivad lapsed teha ainult järelevalve all.

•Toitejuhe ei ole asendatav. Juhtme kahjustumisel 
tuleb toiteadapter kasutuselt kõrvaldada. 
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habemeajamisvahuga märjalt raseerimiseks kui kuivalt 
raseerimiseks. Veekindlat pardlit saab kasutada duši 
all ja pesta veega. Järgmine sümbol näitab, et seadet 
võib kasutada vannis/duši all.

•Koos seadmega tohib kasutada ainult komplekti 
kuuluvat toiteadapterit ja laadimisalust. Lisaks ei tohi 
komplekti kuuluvat toiteadapterit ja laadimisalust 
kasutada koos ühegi muu tootega. (Vt lk 12.)

 

•Järgmine sümbol näitab, et selle elektriseadme 
elektrivõrku ühendamiseks tuleb kasutada spetsiaalset 
eemaldatavat toiteseadet. Vajaliku toiteseadme tüüp 
on näidatud sümboli lähedal.
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Ohutusnõuded
Pidage alati kinni järgmistest ohutusnõuetest kehavigastuste, 
surmasaamise, elektrilöögi-, tule- ja vara kahjustumise ohu 
vähendamiseks.

Sümbolite tähendus
Järgmisi sümboleid kasutatakse vastava märgistuse eiramise 
ja seadme valesti kasutamisega kaasneva vigastus- ja 
kahjustusohu tõsiduse liigitamiseks ja kirjeldamiseks.

OHT!
Tähistab võimalikku ohtu, 
mis põhjustab tõsiseid keha-
vigastusi või surmasaamist.

HOIATUS!
Tähistab võimalikku ohtu, mis 
võib põhjustada tõsiseid keha-
vigastusi või surmasaamist.

ETTE-
VAATUST!

Tähistab ohtu, mis võib 
põhjustada väiksemaid keha-
vigastusi ja vara kahjustumist.

Järgmisi sümboleid kasutatakse järgimist vajavate juhiste
liigitamiseks ja nende tüübi kirjeldamiseks.

Selle sümboliga juhitakse kasutaja tähelepanu 
toimingule, mida ei tohi teha.

Selle sümboliga juhitakse kasutaja tähelepanu 
toimingule, mis tuleb teha seadme ohutult 
kasutamiseks.

HOIATUS!
 ►Toode

Pardlil on sisseehitatud laetav aku. Ärge visake 
tulle ega kuumutage. Ärge laadige, kasutage ega 
hoidke kõrge temperatuuriga kohas.
- Muidu esineb ülekuumenemis-, süttimis- ja plahvatusoht.
Ärge muutke ega remontige.
- Muidu esineb tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste oht. 
Laske vajalikud remonttööd (aku vahetamine jms) 
teha volitatud hoolduskeskuses.

 

Toodet tohib koost lahti võtta alles vahetult 
kasutuselt kõrvaldamiseks.
- Muidu esineb tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.

 ►Mis tahes talitlushäire või tavatu ilmingu korral
Lõpetage mis tahes talitlushäire või tavatu ilmingu 
korral viivitamata seadme kasutamine ja eemaldage 
adapter.
- Muidu esineb tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.
<Talitlushäired ja tavatud ilmingud>
 • Põhiseade, laadimisalus, adapter või toitejuhe on 
deformeerunud või tavatult kuum.
 • Põhiseadmest, laadimisalusest, adapterist või 
toitejuhtmest tuleb kõrbelõhna.
 • Põhiseadmest, laadimisalusest, adapterist või 
toitejuhtmest kostab kasutamisel või laadimisel 
tavatu heli.

- Laske seade volitatud hoolduskeskuses viivitamata 
üle vaadata ja remontida.
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 ►Toide
Adapterit ei tohi märgade kätega elektrivõrgu 
pistikupessa ühendada ega pistikupesast lahti 
ühendada.
- Muidu esineb elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.
Toiteadapterit ja laadimisalust ei tohi vette kasta 
ega veega pesta.
Ärge pange toiteadapterit ega laadimisalust veega 
täidetud kraanikausi või vanni kohale ega lähedale.
Seadet ei tohi kasutada, kui toiteadapter on 
kahjustunud või kui toitepistik ei sobi tihedalt
elektrivõrgu pistikupessa.
Ärge juhet kahjustage, muutke, jõuga painutage, 
tõmmake ega väänake. Ärge asetage juhtmele 
raskeid esemeid ja hoolitsege, et see ei jää millegi 
vahele kinni.
- Muidu esineb lühise põhjustatud elektrilöögi- ja tuleoht.
Ärge ületage seadet kasutades elektrivõrgu 
pistikupesa ega juhtmestiku lubatud koormust.
- Lubatud koormuse ületamine liiga palju seadmeid ühte 
elektrivõrgu pistikupessa ühendades põhjustab 
ülekuumenemis- ja seega tuleohtu.

Seadet tohib kasutada ainult toiteadapterile märgitud 
tööpingele vastava nimipingega elektrivõrgu toitel.
Adapter tuleb sisestada lõpuni pistikupessa.
- Muidu esineb tule- ja elektrilöögioht.
Toiteadapter tuleb enne pardli veega pesemist 
lahti ühendada.
- Muidu esineb elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.

Puhastage korrapäraselt toitepistikut, seadme 
pistikut ja laadimisalust, et neile ei koguneks 
tolmu.
- Muidu esineb niiskusega kaasneva isolatsioonirikke ja 
seega tuleoht.

 ►Õnnetuste vältimine
Hoidke seadet lastele kättesaamatult. 
Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Seadme osade või tarvikute suhu panekuga kaasneb 
õnnetuste ja kehavigastuste oht.

Ärge õli kogemata alla neelamisel oksendamist 
esile kutsuge, vaid jooge palju vett ja pöörduge 
arsti poole.
Kui õli läheb silma, siis loputage viivitamata rohke 
veega ja pöörduge arsti poole.
- Muidu esineb tervisekahjustuste oht.

ETTEVAATUST!
 ►Naha kaitsmine

Ärge suruge süsteemi välimist fooliumit liiga 
tugevasti huule ega muu näoosa vastu.
Ärge suruge süsteemi välimist fooliumit vigastatud 
naha vastu.
Ärge puudutage sisemise tera metallosa.
- Muidu esineb naha- ja kätevigastuste oht.
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ETTEVAATUST!
Ärge suruge jõuga süsteemi välimisele fooliumile. 
Ärge puudutage kasutamisel süsteemi välimist 
fooliumit sõrmede ega küüntega.
Ärge kasutage seda seadet juuste lõikamiseks ega 
muudel kehaosadel.
- Muidu esineb nahavigastuste ja süsteemi välimise 
fooliumi eluea lühenemise oht.

Kontrollige enne kasutamist süsteemi välimist 
fooliumit mõrade ja deformeerumise suhtes.
- Muidu esineb nahavigastuste oht.
Pange kaasaskandmiseks või hoiulepanekuks 
kindlasti kandehoidik pardlile.
- Muidu esineb nahavigastuste ja süsteemi välimise 
fooliumi eluea lühenemise oht.

 ►Tähelepanu järgmiste hoiatuste suhtes!
Ärge kerige juhet hoiulepanekuks ümber adapteri.
- Muidu võib traat juhtmes katkeda, mistõttu esineks 
lühise põhjustatud tuleoht.

Hoolitsege, et miski (nagu metallesemed ja prügi) ei 
kleepu toitepistiku, seadme pistiku ega 
laadimispistiku külge.
- Muidu esineb lühise põhjustatud elektrilöögi- ja tuleoht.

Ärge ühendage adapterit ega seadme pistikut lahti 
otse juhtmest tõmmates. Võtke kindlalt pistikust 
kinni.
- Muidu esineb elektrilöögi- ja kehavigastuste oht.

Ärge jagage pardlit pereliikmete ega teiste 
inimestega.
- Muidu esineb nakkus- ja põletikuoht.
Ärge pillake maha ega lööge muude esemete vastu.
- Muidu esineb kehavigastuste oht.

Ühendage adapter elektrivõrgu pistikupesast lahti, 
kui te parajasti seadme akut ei lae.
- Muidu esineb isolatsioonirikke korral elektrilöögi- ja 
tuleoht.

Eemaldatud aku käsitsemine kasutuselt 
kõrvaldamisel

OHT!
Laetav aku on ettenähtud kasutamiseks ainult selle 
seadmega. Selle seadme akut ei tohi kasutada 
muude toodetega. Ärge laadige akut pärast selle 
tootest eemaldamist. 
 • Ärge visake tulle ega kuumutage.
 • Ärge lööge, koost lahti võtke, muutke ega naelaga 
läbi torgake. 

• Hoolitsege, et aku positiivne ja negatiivne klemm 
ei ole mõne metalleseme kaudu ühenduses.
 • Ärge hoidke akut koos metallehete nagu 
juukseklambritega.
 • Ärge kasutage ega hoidke akut kõrgel 
temperatuuril, nagu otsese päikesevalguse käes 
või mis tahes muu soojusallika lähedal.
 • Ärge katet maha koorige.

- Muidu esineb ülekuumenemis-, süttimis- ja plahvatusoht.
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Hoidke seadmest eemaldatud akut lastele 
kättesaamatult.
- Aku põhjustab allaneelamisel tervisekahjustusi.
Allaneelamisel pöörduge viivitamata arsti poole. 

Ärge puudutage akut paljaste kätega, kui sellest 
elektrolüüti lekib.
- Lekkiva elektrolüüdi silma sattumisega kaasneb 
pimedaks jäämise oht.
Ärge silmi hõõruge. Peske viivitamata puhta veega 
ja konsulteerige arstiga.

 

- Nahale või riietele sattumisel põhjustab elektrolüüt 
põletiku- ja kehavigastuste ohtu.
Peske puhta veega hoolikalt elektrolüüdist puhtaks 
ja konsulteerige arstiga.

 

Kavandatud kasutus
 • Raseerige end vähemalt 3 nädalat märjalt 
habemeajamisvahuga ja te märkate erinevust. 
Panasonicu MÄRG/KUIV pardliga harjumiseks kulub pisut 
aega, kuna nahk ja habe vajavad umbes üht kuud mis 
tahes uue raseerimismeetodiga harjumiseks.
 • Hoolitsege, et süsteemi välimine foolium ei puutu kõvade 
esemete vastu. 
Muidu võivad terad kahjustuda, kuna need on väga 
õhukesed ja lihtsalt deformeeruvad.

 

 • Ärge kuivatage põhiseadet kuivati ega mõne kütteseadme 
kuuma õhuvooga.
Muidu esineb talitlushäirete ja osade deformeerumise oht.

 

 • Ärge jätke eemaldatud fooliumiraamiga pardlit otsese 
päikesevalguse kätte.
Muidu võivad veekindel kummitihend ja seega seadme
veekindlus kahjustuda. See põhjustaks talitlushäirete ohtu.

 

 • Pange pardel pärast kasutamist kuiva kohta hoiule.
Muidu esineb kondensaadi ja rooste põhjustatud 
talitlushäirete oht.

 

 • Sisestada tuleb mõlemad sisemised terad. Ainult ühe 
sisemise tera sisestamisel võib pardel kahjustuda.
 • Pardli veega pesemiseks ei tohi kasutada soolast ega 
kuuma vett. Ärge leotage pardlit kaua aega vees.

!"#"$%&'!()*+,-...// 01/231%3/4.../25%%507
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Seadme osad
 Põhikere

 Süsteemi välimine foolium
 Fooliumiraam
 Fooliumiraami 
 vabastusnupud
 Puhastusluuk
 Sõrmetugi
 Toitelüliti
 Pardli sisse ja välja 
 lülitamiseks ning 
 toitelüliti lukustamiseks 
 ja lukustusest 
 vabastamiseks
 Lülitiluku tähis (    )
 Laadimisoleku tähis (   )
 Seadme pesa
 Sisemised terad
 Trimmer
 Trimmeri pide
 Välimine fooliumosa
 Süsteemi välimise 
fooliumi vabastusnupud
 Veesisend

 Toiteadapter (RE7-87)
 Adapter
 Toitepistik
 Juhe
 Seadme pistik

 Laadimisalus (RC9-86)
 Laadimispistik
 Aluse pesa

Tarvikud
 Kandehoidik
 Puhastushari
 Õli
 Kasutusjuhend
 Garantiikaart

Enne kasutamist
 ►Kandehoidiku kasutamine

Pardlit võib hoida püstiselt. Kasutage pardlit transportides 
kandehoidikut välimise fooliumi kaitseks.
 • Puhastage pardel hoolikalt karvakestest, enne kui sellele 
transportimiseks kandehoidiku kinnitate.

 ►Kandehoidiku kinnitamine
Kinnitage kandehoidik joonisel näidatud viisil pardlile.
 • Hoolitsege, et eend (    ) on ettepoole suunatud ning 
kinnitage siis kandehoidik pardlipeaga joondatult 
klõpsuga pardlile.

 ►Kandehoidiku eemaldamine
Suruge kandehoidiku külgedele ja tõmmake 
hoidik pardlilt ära.
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EPardli laadimine

 • Lülitage pardel välja.
 • Kinnitage kandehoidik pardlile süsteemi välimise fooliumi 
kaitsmiseks kriimustuste eest.
 • Kuivatage seadme pesa ja laadimisalus veepiiskadest.

11 Sisestage seadme pistik 
[       ] pardlisse.

22 Ühendage adapter [         ] 
elektrivõrgu pistikupessa.
 • Laadimine lõpeb umbes 
1 h pärast. 
Laadimisaeg võib laadimisvõimest 
olenevalt varieeruda.

1

2

33 Ühendage adapter lahti pärast laadimise 
lõppu.
 • Aku laadimine üle 1 h ei mõjuta aku talitlust negatiivselt.

Märkus
Pardlit ei saa laadimise ajal kasutada.

Laadimise ajal Laadimise
lõppedes

Laadimis-
probleem 

Laadimisoleku
tähis (    )

hõõgub punaselt.

Laadimisoleku
tähis (    )
kustub.

Laadimisoleku
tähis (    ) vilgub

2 korda sekundis.

 • Kui laadimine lõpeb ja pardel on jätkuvalt elektrivõrku 
ühendatud ning te lülitate pardli toitelülitist sisse, siis süttib 
laadimisoleku tähis (     ) 5 s põlema.
See näitab, et pardel on täiesti täis laetud.
 • Kui te ei ole pardlit üle 6 kuu kasutanud ja pardli esmakordsel 
laadimisel ei pruugi laadimisoleku tähis (     ) mõne minuti 
jooksul hõõguma hakata ning laadimisaeg võib tavalisest 
erineda. Tähis hakkab viimaks siiski hõõguma, kui seade 
jääb elektrivõrku ühendatuks.
 • Laadimiseks soovitav ümbritseva õhu temperatuur: 10–35 °C.
Äärmiselt kõrgel või madalal temperatuuril võib kuluda 
laadimiseks rohkem aega või aku nõuetekohane laadimine 
võib ebaõnnestuda.
Laadimisoleku tähis (     ) vilgub 2 korda sekundis 
laadimisprobleemi korral.
Laadige pardlit soovitavasse vahemikku jääval temperatuuril.
 • Aku täiesti täis laadimisel saab pardlit kasutada umbes 
2 nädalat. (Eeldusel, et kasutate seda üks kord päevas 3 min 
jooksul kuivalt raseerimiseks.) Kasutuspäevade arv varieerub 
järgmistest tingimustest olenevalt:

 - habeme tihedus,
 - nahale avaldatav surve,
 - ümbritseva õhu temperatuur,
 - märjalt raseerimise võimaluse kasutamine.
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 • Kui pardli kasutamine häirib raadio või mõne muu seadme 
tööd (müra jms), siis kasutage pardlit mujal.

Laadimisalusega laadimine
1. Sisestage seadme pistik 

laadimisalusesse.
2. Pange pardel 

laadimisalusele.
3. Ühendage adapter 

elektrivõrgu pistikupessa.

1

2

3

  Pardli kasutamine 

11 Vajutage      ja raseerige.
 • Pardlit ei saa sisse lülitada, kui lülitiluku 
tähis (    ) vilgub, kuna toitelüliti on sel 
juhul lukustatud.
Hoidke toitelülitit lukustusest 
vabastamiseks üle 2 s vajutatuna. 
(Vt lk 15 ja 16.)

Nõuanded parema tulemuse saamiseks raseerimisel
Hoidke kogu süsteemi välimist 
fooliumit risti naha vastas ja libistage 
pardlit raseerimiseks aeglaselt üle 
näo habemekasvule vastupidises 
suunas.
 • Lõuaalust ja kaelapealset on 
kõige parem raseerida nahka 
pingule tõmmates, nii et karvad 
on püsti.
 • Ärge süsteemi välimise fooliumi 
kahjustamise vältimiseks 
raseerige ainult ühe osaga 
sellest.

Pardlit võib hoida käes ka nii, 
nagu hoiate pastakat.

22 Vajutage      , kui olete lõpetanud.

Kui aku hakkab tühjaks saama

Laadimisoleku tähis (     ) vilgub 
pardli kasutamise ajal kord sekundis.
 • Pärast laadimisoleku tähise (    ) vilkuma 
hakkamist saab raseerida veel 2–3 korda. 
(See varieerub siiski kasutusest olenevalt.)

!"#"$%&'!()*+,-.../4 01/231%3/4.../25%%5%4
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E ►Trimmeri kasutamine

Lükake trimmeri pide üles. Hoidke naha 
suhtes täisnurga all ja liigutage allapoole 
põskhabeme trimmimiseks.

 ►Nõuanded parema tulemuse saamiseks kasutamisel
Hoidke trimmeri serva naha suhtes risti ja liigutage allapoole.

Põskhabeme trimmimine
Pika habeme

raseerimiseelne kärpimine

 ►Märkused
 • Tööle lülitub raseerimisandur, mis reguleerib automaatselt 
võimsust habeme tihedusest olenevalt.
Tänu sellele raseerib pardel suurema võimsusega tiheda
karvakasvuga kohtades ja vähendatud võimsusel harva 
karvakasvu korral. Nii koormab raseerimine vähem nahka.

 

 • Kontrollige enne raseerimist, et puhastusluuk on kinni.
 • Tehke nii pärast märjalt raseerimist: peske põhikeret veega 
ja õlitage siis süsteemi välimist fooliumit.
 • Raseerimisandur ei pruugi toimida ja võimsus ei pruugi 
muutuda habeme tihedusest ja raseerimispeas olevate 
karvakeste hulgast olenevalt. See on normaalne.

 • Seade ei pruugi töötada madalamal ümbritseva õhu 
temperatuuril kui umbes 5 °C. 
 • Raseerimisandur ei pruugi toimida raseerimisgeeli tüübist 
ja kogusest olenevalt. See on normaalne.
 • Hoidke sõrmed pardli kasutamise ajal sõrmetoel, et mitte 
kogemata lülitit vajutada.

Lülitiluku kasutamine ja tähis
 ►Toitelüliti lukustamine

1. Vajutage üks 
kord       .

 
• Pardel lülitub 

tööle.

2. Hoidke       üle 
2 s vajutatuna.
  • Lülitiluku tähis 
(    ) süttib 5 s 
põlema.
 

 

• Pardel lakkab 
töötamast.

3. Vabastage      .

!"#"$%&'!()*+,-.../8 01/231%3/4.../25%%5%8
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 ►Toitelüliti lukustusest vabastamine
1. Hoidke      üle 2 s 

vajutatuna. 
 • Lülitiluku tähis (   ) kustub.

2. Vabastage      , kui pardel 
lülitub tööle.

 • Toitelülitit ei saa lukustusest vabastada, kui pardel on 
laadimisalusel ja laadimisalus on sisselülitatud.
 • Toitelüliti on lukustatud, kui lülitiluku tähis (   ) vilgub 5 s ja 
pardel ei lülitu toitelüliti vajutamisel tööle.

Pardli puhastamine
Soovitame pardli puhastada iga kasutuskorra järel..
1. Lülitage pardel välja ja ühendage 

toiteadapter lahti.
2. Kandke pisut kätepesuseepi ja vett süsteemi 

välimisele fooliumile [       ].
 • Sulgege puhastusluuk.

3. Lülitage pardel sisse.

▼
Pardli puhastamiseks on määrdumisastmest olenevalt 
kaks viisi.

▼ ▼

▼ ▼
Vähese mustuse eemaldamiseks Suurema mustuse eemaldamiseks

4. Libistage puhastusluuki 
[         ], kuni kostab klõps.

5. Peske välimist fooliumosa 
[       ] jooksva vee all.

6. Lülitage pardel välja.
 • Loputage veega ja 
raputage mitu korda 
üles-alla vee 
eemaldamiseks.

4. Lülitage pardel 10–20 s 
pärast välja.  

5. Eemaldage välimine 
fooliumosa [       ] ja 
lülitage pardel sisse.

6. Peske pardlit ja välimist 
fooliumosa [       ] jooksva 
vee all.

 • Loputage veega ja 
raputage mitu korda 
üles-alla vee 
eemaldamiseks.

▼ ▼
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E▼ ▼

7. Kuivatage veetilgad kuiva riidega.
8. Kuivatage välimine fooliumosa, 

pardel ja trimmer [        ].
 • Laske pardlil otsese päikesevalguse 
eest varjatud kohas ära kuivada ja 
õlitage siis pardlit.

9. Õlitage pardlit.
Õlitamine tagab tera sujuva liikumise 
ja seega mugava raseerimise.

 

1. Kandke tilgake õli kummalegi 
süsteemi välimisele fooliumile.

2. Seadke trimmer tööasendisse ja 
kandke sellele tilgake õli.

3. Lülitage pardel umbes 5 s 
tööle.

4. Lülitage pardel välja ja pühkige 
süsteemi välimine foolium pehme 
riidega liigsest õlist puhtaks.

 ►Märkused
 • Ärge kasutage mingeid muid köögi- ega vannitoadetergente 
peale kätepesuseebi.
Muidu esineb talitlushäirete oht.
 • Ärge pühkige vedeldi, bensiini, alkoholi ega muu sellisega.
Muidu esineb talitlushäirete, mõranemis- ja osade 
värvimuutuse oht.
Pühkige lahjendatud seebiveega.
 • Olge ettevaatlik, et mitte lüüa põhikeret kraanikausi või muu 
eseme vastu, kui seda veest tühjendamiseks raputate. 
Muidu esineb talitlushäirete oht.

Harjaga puhastamine
Eemaldage välimine fooliumosa ja sisemised terad.
(Vt altpoolt.)

 ►Pika harjaga puhastamine
Puhastage pika harjaga välimist fooliumosa 
[       ], süsteemi välimist fooliumit 
[       ], pardli keret [    ] ja 
trimmerit [       ].

 ►Lühikese harjaga puhastamine
 • Puhastage sisemisi terasid [        ] 
lühikest harja joonisel näidatud 
suunas liigutades.
 • Ärge liigutage lühikest harja 
ristisuunas vastu terasid, kuna see 
kahjustaks sisemisi terasid ja 
muudaks need nüriks.

Süsteemi välimise fooliumi ja sisemiste terade 
asendamine

Süsteemi välimine foolium Kord aastas
Sisemised terad Kord 2 a jooksul

 ►Välimise fooliumosa eemaldamine 
Vajutage fooliumiraami vabastusnuppe [        ] 
ja tõstke välimine fooliumosa [        ] üles.
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 ►Välimise fooliumosa paigaldamine
Keerake veesisendiga pind ettepoole ja 
kinnitage välimine fooliumosa [        ] 
klõpsuga kindlalt pardli külge.

 ►Süsteemi välimise fooliumi asendamine
1. Vajutage süsteemi välimise fooliumi 

vabastusnuppe [       ] ja tõmmake 
süsteemi välimine foolium [        ] alla.

2. Seadke veesisendi pind ja süsteemi 
välimise fooliumi tähis (   ) kohakuti ja 
ühendage omavahel kindlalt.
 • Ärge vajutage süsteemi välimise 
fooliumi vabastusnuppe liiga tugevasti.
Muidu võib süsteemi välimine foolium 
painduda, takistades selle täielikku 
kinnitumist fooliumiraami külge.

 

 ►Sisemiste terade asendamine
1. Eemaldage sisemised terad [        ] 

ükshaaval.
2. Sisestage uued sisemised terad 

ükshaaval.

 ►Märkus
Ärge fooliumiraami ära visake.

KKK
Küsimus Vastus

Kas aku talitlus 
halveneb, kui seda 
ei kasutata kaua aega?

Aku talitlus halveneb, kui seda 
ei kasutata üle 6 kuu. Laadige 
seetõttu aku vähemalt kord 
6 kuu jooksul täiesti täis.

Kas pardlit võib laadida 
iga kasutuskorra järel?

Pardlis on liitium-ioonaku, 
mistõttu ei avalda iga 
kasutuskorra järgne laadimine 
aku elueale negatiivset mõju.

Miks tuleks adapter 
pärast kasutamist lahti 
ühendada?

Aku laadimine üle 1 h ei mõjuta 
aku talitlust, ent ühendage 
adapter siiski lahti ohutuse 
tagamiseks ja energia 
säästmiseks.

Millest sihtotstarbeline 
õli koosneb?

See on parafiinõli.
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ERikkeotsing

Tehke järgmised toimingud.
Kui probleem ei lahene, siis pöörduge pardli remontimiseks 
seadme müüja poole või Panasonicu volitatud 
hoolduskeskusesse.

Probleem Abinõu
Pardel ei lülitu toitelülitist 
sisse.

Vabastage lüliti lukustusest.
(Vt lk 16.)

 
 

Raseerimisandur 
ei toimi. 

Raseerimisandur ei pruugi 
toimida ja võimsus ei pruugi 
muutuda habeme tihedusest ja 
raseerimispeas olevate 
karvakeste hulgast olenevalt. 
See on normaalne.

Raseerimisandur ei pruugi 
toimida raseerimisgeeli tüübist 
ja kogusest olenevalt. 
See on normaalne.
Raseerimisandur ei pruugi 
toimida, kui aku hakkab tühjaks 
saama. Laadige sel juhul 
pardel.
Õlitage.
(Vt lk 17.)
Raseerimisandur ei pruugi 
toimida, kui teradel ei ole 
piisavalt õli.

 
 

Probleem Abinõu

Raseerimisandur toimib, 
kuigi pardel ei ole 
nahaga kontaktis.

Puhastage pardel karvakestest.
Kui pardel on väga määrdunud, 
siis eemaldage fooliumiraam 
ja peske veega.
(Vt lk 16.)

 Asendage süsteemi välimine 
foolium ja/või sisemised terad.
Süsteemi välimise fooliumi ja 
sisemiste terade oodatav eluiga:
Süsteemi välimine foolium:
   umbes 1 a
Sisemised terad:
   umbes 2 a

Pardlit ei saa laadida.

Laadimiseks soovitav 
ümbritseva õhu temperatuur on 
10–35 °C. Soovitavast 
vahemikust välja jääval 
temperatuuril laadides võib 
kuluda laadimiseks tavalisest 
rohkem aega või laadimine ei 
pruugi üldse õnnestuda.

   

Tööaeg on lühike 
isegi pärast laadimist.

Õlitage.
Kui kasutuskordade arv ühe 
laadimiskorra kohta hakkab 
vähenema, siis on aku eluiga 
läbi saamas.
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Probleem Abinõu

Pardel ei tööta isegi 
pärast laadimist.

Pardel ei tööta isegi pärast 
laadimist.  

Aku eluiga on läbi.

Pardel ei tööta, kui toiteadapter 
on ühendatud.
Kasutage pardlit pärast aku 
piisavalt laadimist ja 
toiteadapteri lahti ühendamist.

Pardli mootori heli 
muutub raseerimisel. 

Raseerimisandur toimib.
Rakendatav võimsus ja seega 
mootori heli muutub habeme 
tihedusest olenevalt.

Pardel teeb valju müra.

Õlitage.
Õlitamata terad ei liigu sujuvalt 
ning nõuavad seega suuremat 
võimsust.
Pardlil on lineaarmootor, 
millele on iseloomulik kõrge 
heli. See ei viita probleemile.
Kontrollige, et terad on õigesti 
paigaldatud.
Puhastage süsteemi välimist 
fooliumit harjaga.

Ebameeldiv lõhn 
tugevneb.

Olukorda parandab pardli 
puhastamine pärast igat 
raseerimiskorda.

Probleem Abinõu

Pardlil on lineaarmootor, 
millele on iseloomulik 
kõrge heli. See ei viita 
probleemile.

Kui pardel on väga määrdunud, 
siis puhastage see esmalt 
puhastusharjaga karvakestest.
Või eemaldage fooliumiraam ja 
peske veega.
(Vt lk 16.)  

Karvakesi lendab 
pardlist igas suunas.

Olukorda parandab pardli 
puhastamine pärast igat 
raseerimiskorda. Puhastage 
sisemisi terasid harjaga, kui 
neile on kleepunud karvakesi.
Kontrollige, et puhastusluuk
on kindlalt kinni.

Süsteemi välimine 
foolium kuumeneb.

Õlitage.
Asendage süsteemi välimine 
foolium, kui see on kahjustunud 
või deformeerunud. (Vt lk 18.)

 
 

Pardel ei raseeri enam 
sama nahalähedaselt 
nagu varem.

Õlitage.
Olukorda parandab pardli 
puhastamine pärast igat 
raseerimiskorda.
Asendage süsteemi välimine 
foolium ja/või sisemised terad.
Süsteemi välimise fooliumi ja 
sisemiste terade oodatav eluiga:
Süsteemi välimine foolium:
umbes 1 a
Sisemised terad:
umbes 2 a
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EHooldus

Kontaktandmed

Külastage Panasonicu veebisaiti http://www.panasonic.com 
või pöörduge volitatud hoolduskeskusesse (leiate selle 
aadressi Euroopa garantiilehelt), kui vajate infot või kui 
pardel või toitejuhe kahjustub.

Asendusosad
Asendusosad on saadaval seadme müüjalt ja 
hoolduskeskusest.

Asendusosad 
mudelile 
ES-ST3N

Süsteemi välimine 
foolium ja sisemised terad WES9013

Süsteemi välimine foolium WES9087
Sisemised terad WES9068

Aku eluiga
Aku eluiga on 3 a. Kasutaja ei tohi ise selle pardli akut 
asendada. Laske aku asendada volitatud hoolduskeskuses.

Keskkonnakaitseks ja materjalide 
ringlussevõtuks
Pardlis on liitium-ioonaku.
Viige kasutuselt kõrvaldatav aku ettenähtud kogumispunkti, 
kui see on teie asukohariigis olemas.

Vanade seadmete ja akude kasutuselt kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega 
riikidele

Need sümbolid tootel, pakendil ja/või 
kaasasolevates dokumentides tähendavad, 
et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning 
akusid ei tohi visata ära koos tavaliste 
olmejäätmetega.
Viige vanad tooted ja akud nõuetekohase käitlemise, 
taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks siseriiklike 
õigusaktidega ettenähtud kogumispunkti.
Aitate neid tooteid nõuetekohaselt kasutuselt 
kõrvaldades säästa väärtuslikke ressursse ning 
hoida ära võimalikku negatiivset mõju inimeste 
tervisele ja keskkonnale.
Saate lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta 
kohalikust omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste 
jäätmete valesti kõrvaldamine olla karistatav.
Märkus akusümboli (alumine sümbol) kohta
Seda sümbolit võidakse kasutada koos 
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul 
vastab see antud kemikaali kohta direktiivis 
sätestatud nõuetele.
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Sisseehitatud laetava aku kasutuselt 
kõrvaldamine

Eemaldage sisseehitatud laetav aku enne pardli 
kasutuselt kõrvaldamist.
Viige kasutuselt kõrvaldatav aku ettenähtud kogumispunkti, 
kui see on teie asukohariigis olemas. Järgmist joonist tohib 
kasutada ainult pardli kasutuselt kõrvaldamisel, mitte selle
ise remontimiseks. Kui võtate pardli ise koost lahti, siis ei ole 
see enam veekindel. Talitlushäirete oht!
 • Eemaldage pardel laadimisaluselt.
 • Lülitage pardel toitelülitist sisse ja jätke sisselülitatuks kuni 
kogu akulaengu ära kasutamiseni.
 • Tehke toimingud      –     , tõstke aku üles ja eemaldage.
 • Olge ettevaatlik, et mitte lühistada eemaldatud aku 
positiivset ja negatiivset klemmi. Isoleerige klemmid teibiga.

Tehnilised andmed

Toide Vt andmesilti toiteadapteril.
(Automaatne pingekonversioon)

Mootori pinge 3,6 V
Laadimisaeg Umbes 1 h
Akustiline 
õhumüra 

Raseerimisel: 61 (dB (A) re 1 pW)
Trimmimisel: 65 (dB (A) re 1 pW)

 
 

Toode on ettenähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.
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Panasonicu toode
Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.
Hoidke ostutšekk alles.
Garantiitingimused ja tooteinfo
aadressilt www.panasonic.com/ee
või järgmiselt telefoninumbrilt:
6225397 tavavõrgust helistamiseks.
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