
TRYMER DO NOSA I USZU

model: AG48

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup trymera. 

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Tym trymerem możesz delikatnie usunąć włosy z nosa lub uszu.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań prywatnych.
Nie jest ono przeznaczone do użytkowania komercyjnego.

Lista części (od lewej): pokrywka komory baterii; bateria; moduł główny; pokrywka 
zabezpieczająca ostrze;

2. Wkładanie baterii
• Obróć pokrywę  komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 

aby otworzyć komorę baterii.
• Włóż baterię typu AA/Mignon/LR06. Zwróć przy tym uwagę na prawidłową 

biegunowość (oznaczenia na komorze baterii).

3. Obsługa
• Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nasadka ostrzy 2 jest prawidłowo 

zamocowana.
• Następnie włącz urządzenie  włącznikiem/wyłącznikiem (przesunięcie przełącznika do 

góry).
• Ostrożnie wsuń końcówkę nasadki ostrza  do nosa lub ucha. Wirujące ostrza 

bezboleśnie usuwają włosy.
• Po użyciu wyłącz urządzenie (przesunięcie przełącznika w  dół).
• Ewentualnie usuń z ostrzy nasadki resztki zgolonego owłosienia, np. za pomocą 

pędzelka.
• Ostrze możesz raz na jakiś czas przeczyścić specjalnym olejem do golarek.

4. Specyfikacja techniczna
• Zasilanie: bateria 1xAA
• Klasa ochrony: IPX 4

 
5. Uwagi i środki ostrożności

• Nie używać w miejscach skaleczonych lub podrażnionych.
• Wsuwać urządzenie do nosa lub do ucha tylko na tyle, na ile sięga tam wąski koniec.
• Nie używać urządzenia ze zdeformowanymi lub uszkodzonymi ostrzami.
• Chronić ostrza przed uderzeniami i nie wywierać zbyt mocnego nacisku. W przeciwnym 

razie ostrza mogą ulec uszkodzeniu.
• Nie otwierać obudowy - w jej wnętrzu nie ma żadnych elementów obsługowych.
• Chronić przed wilgocią, nie zanurzać w wodzie, nie narażać na wysokie temperatury.
• Urządzenie nie powinny używać osoby (w tym również dzieci) z ograniczoną 

sprawnością fizyczną, ruchową lub umysłową lub z brakiem doświadczenia i / lub 
wiedzy, chyba że dla ich bezpieczeństwa będą przebywały pod opieką dorosłej osoby 
lub zostaną poinstruowane przez osobę sprawującą opiekę o sposobie użytkowania 
urządzenia.

• Wyjmij baterię z urządzenia, gdy nie będziesz go używał przez dłuższy czas. W 
przeciwnym wypadku z baterii/akumulatorów może się rozlać kwas.


