
OPOZORILA

Pred uporabo izdelka prosimo preberite navodila.
1. Za polnjenje naprave uporabljajte le priložen polnilec.
2. Polnilca ne izpostavljajte vodi/vlagi.
3. Polnilec pred čiščenjem odklopite iz naprave.
4. Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 18 let, razen ob nadzoru odrasle osebe.
5. V kolikor izdelek ne deluje ko je napolnjen, je potrebno očistiti glavo brivnika.

POLNJENJE

• Brivnik mora biti pred polnjenjem izklopljen.
• Polnilec priklopite na brivnik in ga vklopite v elektriko.
• Ko se brivnik polni gori rdeča lučka, lučka ugasne/gori zelena ko je brivnik napolnjen.
• Brivnik deluje nekje do 1 ure ko je v celoti napolnjen.
• Odsvetujemo da brivnik polnite celih 24 ur.

UPORABA

Za vklop pritisnite gumb on/off.
Brivnik s hitrimi gibi premikajte po koži v krogu ali z ravnimi potezami.
Za boljše delovanje mora biti izdelek po vsaki uporabi očiščen.

ČIŠČENJE GLAVE:

1. Nežno potisnite vstran glave kotnih rezil, nato zavrtite in odprite glavo sredinskega rezila.
2. Glavo spirajte pod tekočo vodo.
3. Ko je glava z rezili očiščena jo zaprite. Rezil ali glave rezil nikoli ne brišite s krpo.
4. Pri čiščenju rezil si lahko pomagate tudi s priloženo ščetko.



Pravilno odlaganje odpadkov Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega 
izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po 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 izdel-
kom. 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 EU. 

Brivniku so priloženi tudi različni nastavki.

• Natančni nastavek s 3mm in 6mm nastavkom.  (slika A in B)
• Nastavek za nos in uho (slika C)
• Mehka goba za obraz (D)
• Čistilna krtačka (E)

Čistilno krtačko lahko uporabite po britju za rahel piling kože. Krtačka naj bo vedno navlažena med čišče-
njem. Po pilingu si lahko kremo za obraz nanesete s priloženo mehko gobo za obraz. 


