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Değerli Müşterimiz!
Yeni yüz kılı tıraş başlığı ile sakal, boyun ve
favorilerinizdeki konturları tıraş edebilir veya
kaşlarınızı şekillendire bilirsiniz.
Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Güvenlik uyarıları
Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralan
maları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kul
lanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde
tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün
başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde
verilmelidir.
Kullanım amacı
Bu cihaz favoriler, sakal ve boyun kılları ayrıca kaşlar gibi
yüzdeki tüyleri düzeltmek için tasarlanmıştır. Kulak ve
burun kıllarını kesmek için uygun değildir. Büyük ölçekli
tıraş için de uygun değildir.
Cihaz, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı
kullanım için uygun değildir.
Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan
yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE
• Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya
tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan
çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocuklar, cihazla
oynamadıklarından emin olunması için gözetim altında
tutulmalıdırlar.
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• Cihazı çocuklar üzerinde kullanmayın. Cihazı ve tüm
aksesuar parçalarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!
• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil
yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden
olur ve ölüme neden olabilir.
Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların
erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan
veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüphe
leniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
Yaralanma UYARISI
• Kullandığınız kesme başlığının doğru oturduğuna emin
olun.
• Cihaz veya kesme başlığı hasar görmüşse cihaz artık
kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
• Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe
atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
• Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize
ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin.
Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın
ve hemen bir doktora başvurun.
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DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var
• Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/–) dikkat
edin.
• Pil yuvası cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
• Cihazı suya daldırmayın.
• Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve koruma kapağını
takın.
• Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya
ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın.
Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları
önlemiş olursunuz.
• Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar
veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

6

Genel bakış (ambalaj içeriği)
Açma/kapama şalteri
Gövde
Kontrol lambası
İşletme mili

Koruma kapağı

Kesme başlığı

Temizleme fırçası
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3m

m

Tarama başlığı

m

6m

Resimde yer almayan:
Saklama çantası

Çalıştırma
Pil yerleştirme
1. Pil yuvası kapağını saat
yönünün tersine, pil
yuvası kapağındaki çizgi
işareti el parçasındaki ok
işaretine bakacak şekilde
çevirin ve çekip çıkarın.
2. Teslimattaki pili (bkz. „Teknik bilgiler”) yerleştirin.
Bu esnada pilin kutuplarına (+/–) dikkat edin.
3. Pil yuvası kapağını tekrar,
pil yuvası kapağındaki
çizgi işareti, el parçasın
daki ok işaretine bakacak
şekilde takın ve saat
yönünde nokta işaretine
kadar çevirin.
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Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma
Kesme başlığı bayonet kilit ile sabitlenir.
İki olası pozisyon vardır:
Kullanım pozisyonu
Kullanım pozisyonunda kesme başlığındaki kesme sistemi
açma/kpama şalterinin tersi istikametine bakar.
1. El parçasını, açma/kapama şalteri size doğru bakacak
şekilde tutun.
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2. Sabitlemek için
kesme başlığının
1 işaretli yerini el
parçasındaki işaret
üzerine oturtun
ve kesme başlığını
saat ibresi yönünde
2 işareti, el parça
sındaki işarete
bakana kadar
çevirin.

2

3. Çıkarmak için kesme başlığını saat yönünün tersine
çevirin ve çekip çıkarın.
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Muhafaza etme pozisyonu
Muhafaza etme pozisyonunda kesme başlığındaki kesme
sistemi, açma/kapama şalterine doğru bakar.
Sadece bu pozisyonda koruyucu kapak takılabilir.
1. El parçasını, açma/kapama şalteri size doğru
bakmayacak şekilde tutun.
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2. Sabitlemek için
kesme başlığının
1 işaretli yerini el
parçasındaki işaret
üzerine oturtun
ve kesme başlığını
saat ibresi yönünde
2 işareti, el parça
sındaki işarete
bakana kadar
çevirin.

2

3. Çıkarmak için kesme başlığını saat yönünün tersine
çevirin ve çekip çıkarın.
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Koruyucu kapağı takma ve çıkarma
Koruyucu kapak sadece kesme başlığı muhafaza etme
pozisyonunda bulunuyorsa takılabilir.
1. „Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma” altında
açıklandığı gibi kesme başlığını muhafaza etme
pozisyonuna getirin.
2. Şimdi koruyucu kapağı takın
ve duyulur ve hissedilir şekilde
cihaza oturana kadar sıkıca
bastırın.
MM Çıkarmak için koruyucu kapağı
yukarı doğru çekin.
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Kullanım
• Cihazı kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
• Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra
„Temizleme” bölümünde açıklandığı gibi temiz
leyin. Ardından koruma kapağını cihazın üzerine
takın.
Kıl kesme makinesini çalıştırma ve durdurma
1. Gerekirse koruma kapağını cihazdan çıkarın.
2. „Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma” altında
açıklandığı gibi kesme başlığını kullanım pozisyonuna
getirin.
3. Cihazı çalıştırmak veya tekrar durdurmak için açma/
kapama şalterini öne doğru (I) veya geriye doğru (0)
itin.
Cihaz çalıştırıldığı anda kontrol lambası yanar.
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Sakal, boyun ve favorilerdeki konturları kesme
1.	Kıl kesme makinesini çalıştırın.
2.	Kesme başlığını az bir açıyla
baskı uygulamadan üstten
aşağıya doğru cilt üzerinde
hareket ettirin. Cihazı aşağı
dan yukarıya veya yanlara
doğru hareket ettirmeyin.
Kaş şekillendirme

6mm

3mm

6mm

6mm

3mm

3mm

Kaşları kesmek için her zaman tarama başlığını kullanın.
1.	Tarama başlığını kesme başlığı
üzerine takın - istediğiniz tüy
uzunluğuna göre daha uzun
veya daha kısa ucu öne doğru
takarak ayarlayabilirsiniz.
Daha büyük olan açıklık bu
esnada aşağıya doğru bakma
lıdır.
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2.	Kıl kesme makinesini çalıştırın.

m
6 m m
6 m

3mm 3mm

3.	Başlığı dikkatlice saçın köküne
doğru sürün kaşlara doğru
kaydırın.

Temizleme
DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
• Cihazı suya asla daldırmayın.
• Pil yuvası kapalı olmalıdır.
• Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar
veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.
Her kullanımdan sonra

Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra temizleyin.
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1.

Kıl kesme makinesini durdurun.
2.	Takılı olan kesme başlığı akan ılık
suyun altında temizleyin.

3.	
Temizlenmiş başlığı ve gerekirse el parçasını
yumuşak bir bez ile kurulayın.
4.	Kaldırmak için koruma kapağını cihaza takın.
Bu sayede cihazınızı en iyi şekilde koruyabilirsiniz.
Kesme başlığındaki kesme sisteminin temizlenmesi

Her üçüncü kullanımdan sonra kesme sistemini
temizleyin.
1.	Kıl kesme makinesini durdurun.
2.	
„Kesme başlığını sabitleme ve çıkarma” altında
açıklandığı gibi kesme başlığını çıkarın.
3.	Şimdi cihazda açıkta duran tahrik milini yıkayın.
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4.	Kesme başlığını kesme sistemi ile
akan suyun altında yıkayın ve
tamamen kurumaya bırakın.
5.	Kesme başlığını, „Kesme başlığını
sabitleme ve çıkarma” altında
açıklandığı gibi tekrar cihaza
takın.
6.	Gerekirse el parçasını yumuşak bir bez ile
kurulayın.
7.	Koruma kapağını cihazın üzerine takın.
Tarama başlığının temizlenmesi

Tarama başlığı, hafif vurulduğunda veya üflendiğinde
kıllardan temizlenir. Başlıklardaki kılları mevcut temiz
leme fırçayla da temizleyebilirsiniz.
El parçasının temizlenmesi
MM El parçasını hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle

silin.
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Teknik bilgiler
Model:					601 962
Pil:						
1 adet LR6(AA)/1,5V
Çalışma süresi (Pilli):		

yakl. 90 dakika

Koruma türü:				IPX4
Ortam sıcaklığı: 			

+10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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Sorun / Çözüm
Cihaz çalışmıyor

• Pil boşalmış mı?
• Pil doğru yerleştirilmiş
mi?

Motor düzensiz çalışıyor

• Başlık kirli mi?

Motor devre dışı kalıyor

• Pil yuvası kapağı yerine
doğru oturmuş mu?
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İmha etme
Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar
kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.
Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için
bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama
merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.
Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile
birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihaz
larınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.
Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama
merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz
belediyeye danışabilirsiniz.
Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte
atılmamalıdır!
Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye
atık toplama merkezlerine ya da pil satan
yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla
yükümlüsünüz.
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Ürün numarası: 601 962

