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Trymer elektryczny



Drodzy Klienci!

Państwa nowy trymer elektryczny jest  
urządzeniem wszechstronnym, a to dzięki 
czterem wymiennym końcówkom. 

Zwarta konstrukcja i praktyczny woreczek  
do przechowywania sprawiają, że urządzenie  
doskonale sprawdza się w podróży. 

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji 
z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

 www.tchibo.pl/instrukcje
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Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki  
bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie  
z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamie
rzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. 
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzy
stania. W razie zmiany właściciela produktu 
należy przekazać również tę instrukcję. 

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do przycinania 
brwi oraz owłosienia na twarzy i w innych miej
scach ciała. Nie nadaje się do golenia dużych 
powierzchni ani do strzyżenia włosów sztucz
nych bądź zwierzęcych. 

Zaprojektowano je do użytku prywatnego  
i nie nadaje się do celów komercyjnych. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla 
dzieci

• Urządzenie nie może być używane przez dzieci 
ani osoby, które ze względu na zdolności fizy
czne, sensoryczne lub umysłowe lub niedo
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świadczenie bądź nieznajomość podstaw  
obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsłu
giwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni 
nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy 
urządzeniem. 

• Materiały opakowaniowe oraz drobne części 
trzymać z dala od dzieci.  
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia  
i obrażeń ciała! 

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie nie
bezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, 
może to w ciągu dwóch godzin doprowadzić 
do ciężkich wewnętrznych poparzeń chemicz
nych, a nawet do śmierci. Dlatego zarówno 
nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt  
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.  
W przypadku podejrzenia, że bateria została 
połknięta lub dostała się do organizmu w inny 
sposób, należy natychmiast skorzystać z po
mocy medycznej.
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OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

• Końcówkę trymera do nosa należy wprowa
dzać tylko do ucha lub nosa, ale nie głębiej 
niż na 0,5 cm, gdyż w przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub 
błony śluzowej nosa. 

• Podczas użycia końcówek należy wywierać 
nimi jedynie niewielki nacisk. W przeciwnym 
razie wibrujące ostrza mogą stwarzać niebez
pieczeństwo doznania urazów ciała. 

•  W przypadku wrażliwej skóry golenie może 
powodować podrażnienia skóry. Urządzenie 
należy wypróbować najpierw na niewielkim 
obszarze skóry, aby sprawdzić, jak skóra re
aguje. Jeśli regularne wygalanie rozpoczynane 
jest po raz pierwszy, skóra musi się najpierw 
przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. 
W przypadku codziennego stosowania trwa  
to z reguły od 2 do 3 tygodni. 
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• Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia,  
którejś z końcówek lub nasadki grzebienio
wej, urządzenie nie może być dalej używane.  
Należy stosować wyłącznie oryginalne  
akcesoria. 

• Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno 
ładować, rozbierać na części, wrzucać do 
ognia ani zwierać. 

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać 
kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowy
mi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu 
wodą i natychmiast udać się do lekarza. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Podczas wkładania baterii należy zwrócić  
uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/–). 

• W razie potrzeby przed włożeniem baterii  
należy oczyścić styki baterii i urządzenia.  
Istnieje ryzyko przegrzania! 
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• Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia 
w wodzie. 

• Baterie oraz produkt należy chronić przed 
działaniem nadmiernego ciepła. Baterię  
należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta 
lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy 
czas używane. Dzięki temu można uniknąć 
szkód, które mogą powstać wskutek wycieku 
elektrolitu z baterii. 

• Nie wolno otwierać urządzenia (chyba że  
w celu włożenia/wymiany baterii). Wszelkie 
naprawy urządzenia należy zlecać tylko  
zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo 
wykonane naprawy mogą stwarzać poważne 
zagrożenie dla użytkownika. 
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Widok całego zestawu  
(zakres dostawy)

osłona zabezpieczająca

rękojeść

pokrywka komory baterii

komora baterii

Nie ujęto na ilustracji: 
woreczek  
do przechowywania

włącznik/wyłącznik

pędzelek do czyszczenia
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trymer do nosa

trymer do twarzy

nasadka grzebieniowa

trymer do brwi

trymer do strefy bikini

Końcówki

osłona zabezpieczająca
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Wkładanie baterii

1. Obrócić pokrywkę komory baterii 
przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara w taki sposób, aby znacz nik  
znalazł się naprzeciw oznaczenia ,  
i zdjąć ją z urządzenia.  

2. Włożyć baterię zgodnie z ilustracją  
w komorze baterii. 

3. Ponownie nałożyć pokrywkę ko
mory baterii, tak aby znacznik  
wskazywał na oznaczenie ,  
i obrócić ją w kierunku zgodnym  
z ruchem wskazówek zegara  
do pozycji .

Wymiana baterii staje się konieczna,  
gdy urządzenie pracuje coraz ciszej.
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Obsługa

•  W przypadku stosowania urządzenia  
na twarzy należy zawsze korzystać  
z lustra. 

  •  Jeżeli urządzenie nie jest używane,  
należy zawsze nałożyć osłonę zabezpie
czającą na trymer do brwi wzgl. na urzą
dz e nie. Nałożenie osłony zabezpieczającej 
na urządzenie jest możliwe tylko wtedy, 
gdy jest założony trymer do twarzy lub 
nie jest założona żadna końcówka. 

  •  Po każdym użyciu należy wyczyścić 
urządzenie zgodnie z opisem podanym 
w rozdziale „Czyszczenie“. 

Zakładanie i zdejmowanie końcówek

  M Zdjąć osłonę zabezpieczającą (jeśli jest za
łożona). 

Końcówki mocowane są za pomocą zatrzasku 
bagnetowego. 

  M Aby zdjąć końcówkę, obrócić ją w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara  
i usunąć z urządzenia.
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  M Aby założyć (zamocować) 
końcówkę, nasadzić ją lewym 
znacznikiem  na wcięcie na rę
kojeści i przekręcić w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, tak aby prawy znacznik  

wskazywał na wcięcie na rękojeści urzą
dzenia. 

Włączanie i wyłączanie

  M Aby włączyć urządzenie, 
przesunąć włącznik/wyłącznik  
do góry.  
 
 

  M Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć 
włącznik/wyłącznik do dołu. 

Używanie trymera do brwi

1. Nałożyć końcówkę trymera do brwi  
na rękojeść urządzenia. 

2. Włączyć urządzenie. 
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3. Prowadzić końcówkę wzdłuż 
konturu brwi – zarówno  
w kierunku „z włosem”,  
jak i w kierunku „pod włos”.  
Tym sposobem można  
precyzyjnie uformować  
kształt brwi.  

Używanie trymera do twarzy

1. Nałożyć końcówkę trymera do twarzy  
na rękojeść urządzenia. 

2. Włączyć urządzenie. 

3.  Prowadzić końcówkę 
ostrożnie po skórze  
w kierunku „pod włos”  
– patrz rysunek obok. 
W razie potrzeby naprę
żać przy tym skórę wolną 
ręką i prowadzić urządze
nie prostopadle po wyga
lanej powie rzchni.
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 W taki sam sposób za pomocą urządzenia 
można także wygalać owłosienie na karku 
lub też usuwać niechciane włosy w innych 
miejscach ciała. 

Używanie trymera do nosa

 Za pomocą trymera do nosa można 
również usuwać owłosienie z uszu. 

1. Nałożyć końcówkę trymera do nosa  
na rękojeść urządzenia. 

2. Włączyć urządzenie. 

Usuwanie włosków w nosie 

  M Ostrożnie wprowadzić 
końcówkę do przedniej 
części dziurki w nosie  
i usunąć włoski, wykonu
jąc trymerem ostrożne, 
okrężne ruchy.
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Usuwanie włosków w uszach

  M Ostrożnie wprowadzić 
końcówkę do zewnętrznej 
części ucha, a następnie 
równie ostrożnie popro
wadzić ją po owłosionych 
częściach ucha. 

Używanie trymera do strefy bikini 

 Trymer do strefy bikini może być 
używany z lub bez nasadki grzebieniowej. 

Użyć trymera do strefy bikini ...

...  z nasadką grzebieniową, jeśli owłosienie  
w tej strefie ma zostać przycięte (skrócone). 

...  bez nasadki grzebieniowej, jeśli strefa bikini 
lub też inne części ciała poza tą strefą  
(np. pachy, kark itd.) mają zostać wygolone. 

  M   Aby użyć nasadki grzebieniowej, 
nałożyć ją na końcówkę trymera 
do strefy bikini i ostrożnie doci s
nąć, tak aby uległa słyszalnemu  
i wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.
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  M Aby usunąć nasadkę 
grzebieniową, zdjąć ją ostrożnie 
ku górze z końcówki trymera  
do strefy bikini.  

1. Nałożyć końcówkę trymera do strefy bikini 
na rękojeść urządzenia. 

2. Włączyć urządzenie. 

Golenie owłosienia na ciele

  M  Przyłożyć końcówkę try
mera do strefy bikini do 
skóry pod płaskim kątem  
i prowadzić ją powoli  
w kierunku „pod włos”.  
W razie potrzeby wolną 
ręką naciągnąć wygalaną 
partię skóry. 
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Skracanie owłosienia na ciele

1. Założyć nasadkę grzebieniową. 

2. Przyłożyć nasadkę grzebieniową do skóry 
pod płaskim kątem i prowadzić ją powoli 
w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby 
wolną ręką naciągnąć wygalaną partię skóry. 

Czyszczenie

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia 
w wodzie. 

• Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka 
komory baterii musi być szczelnie zamknięta. 

• Do czyszczenia nie należy używać szorują
cych lub żrących środków czyszczących, 
twardych szczotek itp. 

Końcówki oraz nasadkę grzebieniową należy 
czyścić bezpośrednio po każdym użyciu. 



19

1. Zdjąć końcówkę z rękojeści urządzenia. 

2. Zdjąć nasadkę grzebieniową (jeśli jest zało
żona). 

3. Ostrożnie wytrzepać nasadkę grzebieniową 
i oczyścić końcówkę oraz nasadkę grzebie
niową za pomocą dołączonego pędzelka  
do czyszczenia. 

W żadnym razie nie wolno czyścić urządzenia 
pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wów
czas przedostać do wnętrza obudowy. 

Końcówki oraz nasadka grzebieniowa mogą 
być jednak w razie potrzeby przepłukiwane 
pod bieżącą wodą. 

  M Przed ponownym użyciem należy odcze
kać, aż końcówki i nasadka grzebieniowa 
całkowicie wyschną. 

  M Po użyciu i wyczyszczeniu nasadek należy 
nałożyć osłony zabezpieczające. 
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Czyszczenie trymera do twarzy

1.  Zdjąć końcówkę trymera do twa
rzy z rękojeści urządzenia i prze
płukać go pod bieżącą wodą.  
Następnie pozostawić końcówkę 
do całkowitego wyschnięcia. 
 

2. W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obu
dowy za pomocą dołączonego w komplecie 
pędzelka do czyszczenia.

3. Ponownie założyć trymer do twarzy.

Otwieranie i zamykanie końcówki trymera 
do brwi w celu wyczyszczenia

1.  

zatrzask

Przesunąć zatrzask w dół. 
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2. 

część  
obudowy

grzebień  
tnący

wypustka Zdjąć część obudowy  
z grzebieniem tnącym  
w dół z końcówki do brwi. 
 
 
 
 

3. Przepłukać obie części pod bieżącą wodą, 
a następnie pozostawić je do całkowitego 
wyschnięcia.

4. W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obu
dowy za pomocą dołączonego w komplecie 
pędzelka do czyszczenia.

5. Ponownie założyć część obudowy z grze
bieniem tnącym na końcówkę do brwi. 
Zwróć przy tym uwagę, aby wypustka  
weszła w otwór u góry zakładanej części 
obudowy.

6. Przesunąć zatrzask w górę. Musi się on  
słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.
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Dane techniczne

Model:    394 171

Bateria:     1x LR6 (AA) / 1,5 V 

Czas działania:  60 minut

Temperatura  
otoczenia:   od +10°C do +40°C

Made exclusively for: 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian w jego 
konstrukcji i wyglądzie. 
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Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona  
w komplecie bateria zawierają wartościowe 
materiały, które powinny zostać przekazane  
do ponownego wykorzystania.  
Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje 
zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do 
ochrony środowiska naturalnego. 

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasada
mi segregacji odpadów. Należy wykorzystać  
lokalne możliwości oddzielnego zbierania  
papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone 
tym symbolem, nie mogą być usuwane 
do zwykłych pojemników na odpady 
domowe! 

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany  
do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie  
od odpadów domowych. Informacji na temat 
punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących  
zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja 
samorządowa. 



Baterii ani akumulatorów nie wolno 
wyrzucać jako zwykłych odpadów  
domowych! 

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do 
tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumu
latory do gminnych bądź miejskich punktów 
zbiórki, względnie usuwać do specjalnych  
pojemników, udostępnionych w sklepach  
handlujących bateriami. 

Numer artykułu: 394 171


