
Prirezovalnik nosnih in ušesnih dlačic 

DeluxeTrimmer 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu prirezovalnika nosnih in ušesnih dlačic DeluxeTrimmer.  

V paketu boste prejeli: 

 Prirezovalnik nosnih in ušesnih dlačic DeluxeTrimmer, 

 prozoren zaščitni pokrovček, 

 krtačko za čiščenje. 

 

Tehnične lastnosti prirezovalnika 

 Model: NE 3595. 

 Neto teža: cca. 0,47 kg. 

 Baterija: 1x 1.5 V, tip: MIGNON LR6, AA, UM3. 

 

Preden začnete z uporabo prirezovalnika natančno preberite navodila. Shranite jih za morebitno poznejšo uporabo. 
 

Vstavljanje baterij 

1. Rahlo zavrtite in odvijte spodnji del prirezovalnika. 
2. V predel za baterije vstavite 1 baterijo 1.5 V (AA). Pozitiven del (+) na bateriji naj bo obrnjen v smeri proti 

glavi prirezovalnika. Baterija ni vključena v paket. 
3. Predel za baterije zaprite. Pred uporabo se prepričajte, da ste pokrovček pravilno namestili. 

 

Uporaba 

1. Iz glave prirezovalnika odstranite zaščitni pokrovček. 
2. Prirezovalnik vključite s premikom stikala za položaj »0«. 
3. Vrh glave prirezovalnika vstavite v nosno ali ušesno votlino. Začnite z odstranjevanjem dlačic.  
4. Ko končate z uporabo, stikalo premaknite nazaj na položaj »I«. Prirezovalnik se bo izključil. 
5. Glavo prirezovalnika po vsaki uporabi očistite s priloženo krtačko za čiščenje. 
6. Na očiščeno glavo prirezovalnika namestite zaščitni pokrovček.  

 

Čiščenje 

1. Prirezovalnik izključite pred začetkom čiščenja. 
2. Iz aparata odstranite baterijo. 
3. Glavo prirezovalnika primite na delu, kjer je ohišje. Odstranite jo tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri 

urinega kazalca.  
4. Rezilo previdno odstranite iz glave prirezovalnika. Če se rezilo ne odstrani, glavo prirezovalnika nežno udarite 

ob mizo. 
5. S čistilno krtačko odstranite dlačice iz rezila.  
6. Prirezovalnik ponovno sestavite.  
7. Na glavo prirezovalnika položite zaščitni pokrovček. 
8. Ohišje prirezovalnika lahko po potrebi očistite z vlažno krpo. Po končanem čiščenju ga osušite. 

 

 



Varnostna opozorila 

1. Prirezovalnik je namenjen za osebno nego in uporabo v gospodinjstvu.  
2. Ko prenehate z uporabo prirezovalnika, ga vedno izključite. Očistite ter hranite ga v suhem in hladnem 

prostoru.  
3. Prirezovalnika ne razstavljajte in ne popravljajte sami. V primeru nedelovanja se vedno obrnite na 

pooblaščeno osebje. 
4. Na prirezovalniku nikoli ne uporabljajte orodij in pripomočkov, ki ob nakupu niso bili priloženi in niso potrjeni 

s strani proizvajalca. 
5. Glava prirezovalnika je občutljiva in ne sme biti izpostavljena večjim obremenitvam.  

6. V rezilo ne vstavljajte ostrih predmetov. 

7. Prirezovalnika ne izpostavljajte vlagi ali raznim tekočinam. To lahko poškoduje njegove elektronske dele. 

8. Aparat je namenjen le odstranjevanju nosnih in lasnih dlačic. V druge namene ga ne uporabljajte.  

9. Pred čiščenjem prirezovalnik vedno najprej izključite in iz njega odstranite baterijo.  

10. Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali direktni sončni svetlobi, saj lahko eksplodirajo. Prav tako 

jih ne mečite v ogenj. 

11. Izdelek hranite na varnem mestu, izven dosega otrok. 

12. Prirezovalnika ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi. 

Nevarnost poškodb: 

 Prirezovalnika ne uporabljajte, če je glava prirezovalnika poškodovana. 

 Glave prirezovalnika ne odstranjujte med delovanjem. 

 Aparata ne potiskajte ali vstavljajte globoko v nosno oziroma ušesno votlino, saj se lahko pri tem resno 

poškodujete.   

 

 

 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in 

elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz 

Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

 

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da 

izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi 

zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. 

Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, 

kjer ste izdelek kupili. 

 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

 

 

 

 

 


