
 

 

Pöörleva lõikepeaga pardel 

 

PR1330 
Täname, et ostsite Remington® toote. Palun lugege 
neid juhiseid tähelepanelikult ja hoidke need kindlas kohas alles. 
Enne seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid. 

OLULISED OHUTUSJUHISED 
HOIATUS! PÕLETUSTE, ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU VÕI VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS: 
 

1 Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, 
aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, 
tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või 
juhendamisel ning tingimusel, et nad mõistavad kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohte. 
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid 
teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult 
järelevalve all. Hoidke seade ja selle toitejuhe väikelaste käeulatusest eemal. 

2 Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Kasutage ainult Remington® 
soovitatud lisatarvikuid. 

3 Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult, on maha või vette kukkunud või kahjustada 
saanud. 

4 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet kunagi järelevalveta. 

5 Hoidke toitepistik ja juhe kuumadest pindadest eemal. 

6 Jälgige, et toitepistik ja –juhe ei saa märjaks. 

7 Ärge ühendage toitepistikut pistikupessa märgade kätega ega tõmmake seda pistikupesast välja 
märgade kätega. 



 

8 Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe on kahjustunud. Laske toitejuhe vahetada lähimas 
Remington® teeninduskeskuses. 

9 Ärge painutage ega keerutage juhet ega kerige seda ümber seadme. 

10 Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid. 
 

11 Ärge asetage seadet vette. Ärge kasutage seadet vanni, kraanikausi või muu veega 
täidetud anuma lähedal. Ärge kasutage seadet välistingimustes. 

12 Seade on mõeldud ainult näokarvade eemaldamiseks. See ei ole mõeldud juuste 
lõikamiseks. 

13 Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärilisel eesmärgil ega professionaalsetes salongides. 

14 Seade ei tohi saada märjaks. 

 

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID
1 Sisse-välja lülitamise nupp 
2 Pöörlev raseerimispea ja lõiketerad 

3 Painduvad otsakud 
4 Karvasahtel 

5 Detailne piiramistera 
6 Piiramistera lahti lukustamise nupp 

7 Vooluallikas 
8 Toitejuhe 

9 Puhastuspintsel (ei ole joonisel näha) 
10 Seadme otsa kaitsekate 
ALUSTAMINE 
• Soovitatav on oma uut seadet kuni nelja nädala jooksul kasutada iga päev, et teie habe ja nahk uue 

raseerimisüsteemiga harjuksid. 
• Seadme mudeli numbri leiate pakendilt. 
• Seadme võib ühendada I00 V-240 V vooluvõrku. 

KASUTUSJUHEND 
RASEERIMINE 

 Märkus: see seade on mõeldud kasutamiseks ainult koos juhtmega. 
• Ühendage toitejuhe seadme külge ja seejärel seinapistikupessa. 



 

• Lükake sisse-välja lülitamise nupp sisselülitatud asendisse. 
• Tõmmake nahk vaba käe sõrmedega pingule, nii et karvad on püsti. 
• Suruge raseerimispead raseerimisel õrnalt vastu nahka (liiga tugev surve või raseerimispead 

kahjustada). 
• Raseerige lühikeste ringikujuliste liigutustega. 
PIIRAMINE 
• Detailse piiramistera vabastamiseks lükake piiramistera nuppu. 
• Pange seade õige nurga alla vastu nahka 
• Piiramistera kasutades on karvade piiramine kiire ja lihtne ning tulemus jääb professionaalne. 
• Piiramistera tagasitõmbamiseks lükake seda allapoole, kuni tera lukustub oma asendisse. 
NÄPUNÄITEID PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS 
• Nahk peab olema kuiv. Hoidke seadet alati naha suhtes õige nurga all, nii et kõik kolm 

raseerimispead puutuvad ühtlase surve all vastu nahka. 
• Liigutage seadet aeglaste, kontrollitud liigutustega. Nahalähedasema tulemuse saavutamiseks 

keerulisemates piirkondades nagu kael ja lõug kasutage lühikesi ringikujulisi liigutusi. 

 Ärge suruge seadet tugevasti vastu nahka. Nii võite raseerimispead kahjustada. 

SEADME HOOLDAMINE 
• Seadme pikaajalise töökvaliteedi tagamiseks tuleb seda hooldada. Soovitame seadet pärast igat 
kasutuskorda puhastada. 

 

ETTEVAATUSJUHISED PUHASTAMISEL 
• Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja. 
• Avage raseerimispea, vajutades seadme esiküljel asuvat lahti lukustamise nuppu (joonis A), ja 

pöörake raseerimispea seadme korpusest väljapoole avatuks (joonis B). 
• Tehke kindlaks keskmise noole asukoht ja lükake mehhanismi seadme lahti lukustamiseks noolest 

eemale (joonis C) ja oma kohale lukustamiseks noole poole (joonis F). 
• Lükake sisemine lõikepea mehhanism sisemistest lõikepeadest eemale (joonis D). 
• Harjake sisemised ja välimised lõikepead karvadest puhtaks. 
• Pange sisemine lõikepea mehhanism oma kohale tagasi ja lukustage see oma kohale (joonis E-F). 
• Pange vedru hinged kohakuti karvasahtli tagaküljel asuva piluga ja suruge need oma kohale. 

Sulgege raseerimispea. 

PIIRAMISTERA PUHASTAMINE 
• Iga kahe kuu tagant kandke piiramistera sakkidele tilk õmblusmasinaõli. 

KESKKONNAKAITSE  
Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda 
ja inimtervist. Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata 
majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need 
suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse. 


