
USB ELEKTRIČNI TRIMER 2v1 - SPORTSMAN 

 

Barva: črna. Model: SM-428. Čas polnjenja: 6h. Napetost: DC 5V. Moč: 2W Uvoznik in 
distributer: Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. Proizvedeno: 
PRC 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO: 

1. POLNJENJE - Najprej se prepričajte, da je izdelek izklopljen. Priključite kabel za 

polnjenje v izdelek in na električno omrežje. Indikator polnjena bo zasvetil. 

2. PRIKLJUČEN - Priključite kabel za polnjenje v izdelek in na električno omrežje.  

OPOZORILO: Uporaba med priklopom na omrežje bo povzročila skrajšanje 

življenjske dobe baterije. 

3. PRED UPORABO - Preden začnete s striženjem, si brado in lase vedno počesite s finim 

glavnikom. 



4. KAKO ZAMENJATI NASTAVEK - Če želite zamenjati/odstraniti nastavek, jih obrnite v 

smeri urinega kazalca za namestitev ali v nasprotni smeri urinega kazalca za 

odstranjevanje glav. 

5. OPOZORILA PRI ČIŠČENJU - Za rezila uporabljajte samo priloženo lahko olje ali olje za 

šivalne stroje. Na enotah ali njihovih rezilih ne uporabljajte grobih ali jedkih čistil. Ne 

potapljajte v vodo, saj lahko pride do poškodb. Ne perite celotnega izdelka, saj lahko 

pride do poškodb. 

6. ČIŠČENJE - Prepričajte se, da je brivnik izklopljen in izključen iz električne vtičnice. 

Pritisnite gumb in odstranite sklop glave iz telesa brivnika. Prepričajte se, da je glava 

prirezovalnika suha in jo namestite na enoto za uporabo. Krtače za čiščenje nikoli ne 

uporabljajte na folijah, saj lahko pride do poškodb. V rednih časovnih presledkih 

nanesite kapljico maziva na brivnik/glavo. 

7. SHRAMBA - To napravo in kabel vedno hranite v prostoru brez vlage. Ne shranjujte 

ga pri temperaturi, višji od 140 °C (60 °F). Kabla polnilne linije ne ovijte okoli aparata. 

 

IZDELEK VSEBUJE: trimer za nos,  prirezovalnik obrvi, zaščitni pokrovček, čistilno krtačko,  

potisno stikalo (enostavno za upravljanje) in USB kabel za polnjenje 

 

 

 

 

Pravilno odlaganje odpadkov 
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka 
ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje 
izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih 
sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri 
varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se 
obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer 
ste izdelek kupili. 
 

 

 
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 
 

 


