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INNLEDNING 
 
Kjære kunde, 
Takk for at du valgte Ridian Multitrimmer. Vi håper du blir fornøyd 
med produktet. Vi anbefaler deg å lese bruksanvisningen nøye for å 
gjøre deg kjent med hvordan du skal bruke den. 
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MODELL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modell: ES-702 

Farge: Børstet stål 
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SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 
 
 

FOR DIN SIKKERHET, FØLG DISSE INSTRUKSJONENE: 
 
 
Dette produktet følger 2004/108/EC EMC direktivet 

 
 Følg vedlikeholdsrådene som gis i denne bruksanvisningen. 
 Produktet må oppbevares på et rent og tørt sted.  
 Dypp aldri produktet i vann eller annen væske.  
 Kniven i det roterende kuttehodet kan tas ut. Skulle denne 

delen falle ut, eller om du tar den ut for å vaske den, er det 
bare å sette den på plass i tuppen igjen og skru hodet på 
trimmeren. 

 Ikke bruk produktet hvis noen av delene er skadet eller 
produktet er mistet i vann. Kontakt leverandør hvis du er i tvil. 

 Ikke prøv å reparere produktet selv. Har du problemer med 
produktet, kontakt din leverandør.   

 Produktet må kun brukes til de formål som beskrives i 
bruksanvisningen. 

 Oppbevares utilgjengelig for barn. Det kan være fare for skade 
på grunn av skarpe deler i kuttehodene. 

 Ikke bruk produktet rundt sår, kutt eller blemmer. 
 Hold apparatet unna øynene. 
 Ikke press nesetrimmeren dypere enn 0,5 cm inn i nesen eller 

øret da dette kan skade nesemembranen eller trommehinnen.  
 Sørg for at kuttehodet sitter riktig på for at produktet skal virke 

korrekt. 
 Sett batteriet inn med den positive (+) og den negative (-) 

polen i riktig retning. Setter du batteriet feil vei kan det skade 
produktet. Denne type skade dekkes ikke av garantien. 
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BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR  
 
 

 Beskyttelseshette 

 Kutteenhet 

 Skjærehode for nese og ører 

 Integrert lys 

 Strømbryter med lås 

 Trimmehode for bart, 

skjegg, øyebryn, nakkehår 
mm. 

 Holder 

 Batterirom 
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HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 
 

Multitrimmer for nese, ører, bart, skjegg, øyebryn, nakkehår mm. 
Rask og presis kutting. Garantert ingen napping. To utbyttbare og 
vaskbare hoder. Et med roterende klippesystem for fjerning av 
nese- og ørehår og et med høypresisjonsblader for trimming av 
bart, skjegg, øyebryn mm. I rustfritt stål og med lys. 
 

BRUK 
 

For best resultat, sørg for at trimmeren er ren. Det anbefales å 
bruke den foran et speil.  
 

1. Fjern beskyttelseshetten  

2. Velg kuttehode  eller  - Se under 

3. Press strømbryteren  opp for å skru på trimmeren. 

4. Du kan nå begynne å trimme håret.  
5. Rens trimmeren etter bruk – se under.  
 
VALG AV KUTTEHODE 
 
Sørg for at trimmeren er skrudd av når du skal bytte hode. Vri hodet 
mot klokken for å løsne det fra trimmeren. For å sette på nytt hode, 

sett det ned i trimmeren med pilen til høyre for strømbryteren  og 

vri det med klokken til pilen peker rett ned mot strømbryteren.  
 

 Utbyttbart skjærehode for fjerning av hår i nese og 

ører. Roterende skjæresystem for effektiv fjerning av hår. 
Ikke press nesetrimmeren dypere enn 0,5 cm inn i nesen 
eller øret da dette kan skade nesemembranen eller 
trommehinnen. 
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 Utbyttbart trimhode for trimming av bart, skjegg, 

øyebryn, nakkehår mm. Høypresisjonsblader i rustfritt 
stål.  
 
Før kuttehodet med hårene uten å presse det hardt ned. 

 
 

Ikke før trimmeren opp mot hårene eller dra den 
sidelengs da det kan føre til kuttskader. 
 

 

 

RENGJØRING 
 
Sørg for at batterirommet er lukket før rengjøring.  
Ikke senk trimmeren ned i vann eller annen væske.  
 

1. Vri hodet mot klokken for å løsne det fra trimmeren.  
2. Bruk rensebørsten som medfølger til å rense hodet.  
3. Skyll hodet i rennende vann.  
4. Når hodet er helt tørt kan du sette det tilbake på 

trimmeren og sette beskyttelseshetten på plass.  
5. Sett trimmeren tilbake i holderen. Holderen kan tørkes 

med en tørr klut.  
 
 

Kontakt:  Ridian AS 

post@ridian.no 
+47 22 41 08 00 

mailto:post@ridian.no
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BYTTE AV BATTERI 
 
Bare et 1.5 volt, type AA batteri skal brukes 
 
 

1. Vri lokket til batterirommet mot klokken. 
2. Sett inn AA batteriet som følger med. Påse at du setter 

batteriene inn med den positive (+) og den negative (-) polen i 
riktig retning. Setter du batteriet inn feil vei kan det skade 
produktet og denne type skade går ikke på produktets garanti.  
Bruk kun engangsbatteri, ikke oppladbare.  

3. Sett på lokket på igjen. 
 

Kasser batteriet i henhold til lokale lover og forskrifter. Enkelte batterier kan resirkuleres hos din 
lokale gjenvinningsstasjon. 
Fjern batteriet fra produktet dersom det ikke skal brukes på en stund for å forhindre at batterisyre 
kan lekke ut og ødelegge produktet 
 

TILBEHØR 
 
 1 elektrisk hårtrimmer 
 2 byttbare kuttehoder 
 1 rensebørste 
 1 holder 
 1 AA batteri 
 Bruksanvisning 
 
 


