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Burun ve kulak
kılı kesme
 makinesi

Kullanım Kılavuzutr



Değerli Müşterimiz!

Çeşitli başlıkları sayesinde yeni kıl kesme makine -
nizle sadece rahatsız edici burun ve kulak kıllarınızı
almakla kalmayıp sakal ve ense kıllarınızı da kese -
bilirsiniz. 

2 kesme uzunluğu ayarlı tıraş başlığı ile kaşlarınızı
istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Entegre lamba yardımıyla kıl kesme makinesini
güvenli ve hassas bir şekilde yönlendirebilirsiniz. 

Kullanımdan sonra tüm parçaları pratik saklama
kutusunda saklayabilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Güvenlik uyarıları
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Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu
 yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca
bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da bera-
berinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Kıl kesme makinesi burun ve kulak ayrıca favori, sakal
ve ense ve kaş kıllarının kesilmesi için öngörülmüştür. 

Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari
amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

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! 
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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 şüpheleniyorsanız,
derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma UYARISI

Kesme başlıklarını kulak veya burnunuza 0,5 cm'den•
daha derine sokmayın, aksi halde kulak zarı veya
burun mukozası zarar görebilir.

Kullandığınız başlığın doğru oturduğuna emin olun.•

Cihaz veya başlıklar 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, gözleri-•
nize 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 kapağı cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.•

Cihazı asla suya daldırmayın. •

Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve koruma kapağını•
kontur kesme başlığının üzerine geçirin.

Pilleri ve ürünü aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azal-•
dığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili
üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşa -
bilecek hasarları önlemiş olursunuz.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

3mm6m
m

Açma/kapama şalteri

El cihazı

Lamba

İşletme mili

Koruma kapağı

Kesme başlığı
Burun ve kulak kılı için 

Tıraş başlığı
Kaşlar için

Temizleme fırçası

Kontur başlığı
Favoriler/Sakal/Ense kılları için

Resimde yer almayan: Saklama çantası
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Çalıştırma
Pil yerleştirme

       

Pil yuvası kapağını saat yönünün tersine döndürün1.
ve çekerek çıkarın.

Teslimattaki pili (bkz. „Teknik bilgiler“) yerleştirin.2.
Pil kutuplarına (+/-) dikkat edin. 

       

Pil yuvası kapağını tekrar takın ve dayanağa kadar3.
saat yönünde döndürün.
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Başlık takma ve çıkarma

Başlıklar bayonet kilitleriyle takılır.

        Takmak için başlığın 1 işaretli
yerini el cihazındaki işaretin
üstüne yerleştirin ve başlığı
saat yönünde çevirerek 2 işa-
retini el cihazında aynı işare -
tin üstüne getirin.

        Çıkarmak için başlığı saat
yönünün tersine çevirerek
çıkarın.

Kıl kesme makinesini çalıştırma ve kapatma

1.      Gerekirse koruma kapağını çıkarın.

2.     Cihazı çalıştırmak veya tekrar kapatmak için
açma/kapama şalterini öne doğru (I) veya geriye
doğru (0) itin.

1 2

m

m
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       Cihaz çalıştırıldığında entegre lamba da yanar.

Kullanım
• Cihazı kullanırken her zaman bir ayna kullanın.

• Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra
„Temizleme“ bölümünde açıklandığı gibi temiz-
leyin. 
Ardından kontur kesme başlığını ve sonra
koruma kapağını tekrar cihaza takın.

Burun kıllarını kesme

Yaralanma – UYARISI

Başlıkları burnunuza 0,5 cm'den daha derine•
sokmayın, aksi halde burun mukozası zarar
görebilir.
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1.    Kesme başlığını el cihazının
üstüne yerleştirin.

2.   Kıl kesme makinesini çalıştırın ve
kesme başlığını dikkatlice burun
deliğinin ön kısmına doğru
hareket ettirin.

3.     Kıl kesme makinesini dikkatlice dairesel şekilde
hareket ettirerek burun kıllarını kesin.

Kulak kıllarını kesme

1.    Kesme başlığını el cihazının
üstüne yerleştirin.

2.   Kıl kesme makinesini çalıştırın 
ve dikkatli bir şekilde kulağın dış
kısımlarına doğru hareket ettirin.

Yaralanma – UYARISI

Kesme başlığını işitme yoluna sokmayın,•
aksi halde kulak zarı zarar görebilir.
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3.     Kesme başlığını dikkatlice kıllı kulak kısımlarına
doğru hareket ettirin.

Kontur kesme

1.      Kesme başlığını el cihazının
üstüne yerleştirin.

2.      Kıl kesme makinesini çalış-
tırın.

3.     Kontur başlığını az bir açıyla baskı uygulamadan
üstten aşağıya doğru cilt üzerinde hareket ettirin.
Cihazı aşağıdan yukarıya veya yanlara doğru
hareket ettirmeyin. 

Kaş şekillendirme

1.      Kesme başlığını el cihazının
üstüne yerleştirin ve koruma
başlığını çıkarın.
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2.     Tıraş başlığını kontur kesme
başlığının üstüne takın – iste-
diğiniz saç uzunluğunu ayar
dişine takarak ayarlayabilir-
siniz.

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

3m
m

6
m
m

3m
m

6
m
m

6mm

3m
m

6
m
m

3m
m

6
m
m

3mm

3m
m

6
m
m

3m
m

3m
m

6
m
m

6
m
m

3m
m

6
m
m

3m
m

6
m
m



14

Temizleme

Her kullanımdan sonra

Kıl kesme makinesini her kullanımdan sonra temizleyin.

1.      Kıl kesme makinesini kapatın.

2.   Takılı olan başlığı akan ılık suyun
altında temizleyin. 

3.     Temizlenmiş başlığı ve el cihazını gerekirse
yumuşak bir bezle kurulayın.

Cihazı yerine kaldırırken kontur kesme başlığınım

koruma başlığıyla el cihazı üzerine yerleştirin. Bu
sayede cihazınızı en iyi şekilde koruyabilirsiniz. 

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Cihazı asla suya daldırmayın.•

Pil yuvası kapalı olmalıdır.•

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı•
kimyasallar veya sert fırçalar vs. kullanılma-
malıdır.
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Kontur kesme başlığındaki kesme sistemini
 temizleme

Her üçüncü kullanımdan sonra kesme sistemini temiz-
leyin.

1.    Kıl kesme makinesini kapatın.

2.   Kontur kesme başlığını saat
yönünün tersine döndürün ve
çekerek çıkarın.

3.   Şimdi cihazda açıkta duran tahrik
milini yıkayın.

4.   Kontur kesme başlığını kesme
 sistemi ile akan suyun altında
yıkayın ve tamamen kurumaya
bırakın.

5.   Kontur kesme başlığını tekrar
cihazın üzerine takın ve saat
yönünde sıkıca döndürün.

6.     El cihazını gerekirse yumuşak bir bezle kurulayın.

7.     Koruma kapağını cihazın üzerine takın.



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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Kesme ve tıraş başlığını temizleme

Kesme ve tıraş başlığı, hafif vurulduğunda veya üflen -
diğinde kıllardan temizlenir. Başlıklardaki kılları mevcut
temizleme fırçayla da temizleyebilirsiniz.

El cihazını temizleme

El cihazını hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
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İmha etme
Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanı-
labilen 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 cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak
zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan
toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulundu-
ğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ev çöpü ile birlikte  atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri belediye atık  toplama
yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına
bırakmakla yükümlüsünüz.
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Teknik bilgiler
Model:                                  387 282

Pil:                                    1x 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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Garanti belgesi 
16.07.2019-140576
Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı:          TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. 
LTD. ŞTİ

Adresi:           BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI 
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu:       +90 216 575 44 11

Faks:            +90 216 576 04 84

e-posta:        info@tchibo.com.tr

Yetkilinin 
İmzası:   
Firmanın 
Kaşesi:           

Satıcı Firmanın:

Unvanı:          TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. 
LTD. ŞTİ

Adresi:           BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI 
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
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Telefonu:       +90 216 575 44 11

Faks:            +90 216 576 04 84

e-posta:        info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı: 

Teslim Tarihi ve Yeri:             

Yetkilinin 
İmzası:   
Firmanın 
Kaşesi:           

MALIN  

Cinsi:                   BURUN VE KULAK KILI KESME MAKİNESİ

Markası:                TCM

Modeli:                  387 282

Garanti Süresi:      2 YIL

Azami Tamir 
Süresi:                  20 iş günü

Bandrol ve Seri No:



21

Garanti şartları
1)     Garanti süresi, malın teslim tarihinden  itibaren

başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2)    Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı
garanti  kapsamındadır.

3)    Malın ayıplı olduğunun anlaşılması  durumunda
 tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
 Hakkında Kanunun 11 inci  maddesinde yer alan;

      a) Sözleşmeden dönme,

      b) Satış bedelinden indirim isteme, 

      c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

      ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile  değiştirilmesini
isteme,  haklarından birini kullanabilir.

4)    Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım
 hakkını  seçmesi  durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın
 onarımını yapmak veya  yaptırmakla yükümlüdür.
 Tüketici ücretsiz onarım  hakkını  üretici veya
 ithalatçıya karşı da  kullanabilir. Satıcı,  üretici
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ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını  kullanmasından
 müteselsilen  sorumludur.

5)    Tüketicinin, ücretsiz onarım  hakkını  kullanması
halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar  arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis

 istasyonu, satıcı,  üretici veya  ithalatçı tarafından
bir raporla  belirlenmesi  durumlarında;  tüketici
malın bedel  iadesini, ayıp oranında bedel
 indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesini  satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin  talebini reddedemez. Bu talebin 
yerine  getirilmemesi  durumunda satıcı,  üretici
ve ithalatçı  müteselsilen  sorumludur.

6)    Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek  otomobil 
ve  kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu
süre, garanti süresi  içerisinde mala ilişkin arızanın
yetkili servis istasyonuna veya satıcıya  bildirimi
 tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili
servis  istasyonuna teslim  tarihinden itibaren
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başlar. Malın arızasının 10 iş günü  içerisinde
 giderilememesi halinde, üretici veya  ithalatçı; malın
tamiri  tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere
sahip başka bir malı  tüketicinin kullanımına tahsis
etmek  zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde
 arızalanması  durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir.

7)    Malın kullanma kılavuzunda yer alan  hususlara
aykırı  kullanılmasından  kaynaklanan arızalar
garanti  kapsamı  dışındadır.

8)    Tüketici, garantiden doğan haklarının  kullanılması
ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yer-
leşim yerinin  bulunduğu veya  tüketici işleminin
yapıldığı  yerdeki  Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici  Mahkemesine  başvurabilir.

9)    Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin
 verilmemesi  durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı  Tüketicinin  Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel  Müdürlüğüne  başvurabilir.
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Teknik destek
Ürün ile ilgili her türlü soru ve  sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

444 2 826
Tchibo Müşteri  Hizmetleri çalışma  saatleri hafta içi 
09:00 - 19:00 saatleri  arasındadır. 
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 387 282 
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