
Trimmeris EN10 
Tips 5780 

 
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. 
 
Brīdinājums! 

Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Šis trimmeris ir paredzēts deguna un ausu 
matiņu apgriešanai. Nemēģiniet to izmantot citiem nolūkiem. Higiēnisku iemeslu dēļ 
nedodiet ierīci lietot citām personām. Ja slimojat ar kādu deguna vai ausu slimību, lūdzu, 
esiet ļoti uzmanīgi, lietojot ierīci, vai konsultējieties ar ārstu. Nekādā gadījumā nelietojiet 
ierīci, ja tās griezošās daļas ir bojātas vai salauztas. 
 
Baterijas ievietošana 

Šī ierīce darbojas ar vienu AA 1,5 V bateriju. Labākam rezultātam, izmantojiet sārma 
bateriju (tips LR 6, MN 1500, AM 3, AA, piem. Duracel). 
Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta. 
Pagrieziet bateriju nodalījuma vāciņu (4), kā parādīts attēlā (a), un noņemiet to. Ievietojiet 
bateriju ar (+) zīmi uz augšu un uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ. 
 
Uzmanību: ja ierīce ilgu laiku netiek lietota, izņemiet bateriju (pretējā gadījumā pastāv 

baterijas šķidruma noplūdes risks). Izlietota baterija ir jāizņem no ierīces nekavējoties. 
 
Izlietotās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu  izmetiet tās 
izlietotiem akumulatoriem un baterijām paredzētos speciālos konteineros, kas ir pieejami 
lielveikalos. 

 
 
Ierīces lietošana 

Noņemiet aizsargvāciņu (5) un pabīdiet slēdzi (3) uz augšu. Uzmanīgi virziet ierīci pie 
matiņiem tā, lai tie iekļūtu griezējuzgalī (1). 
Lūdzu, neievadiet ierīci degunā vai ausī dziļāk par 5 mm. 
 
Ierīces tīrīšana un apkope 

Šo ierīci drīkst tīrīt zem tekoša krāna ūdens. 
Griezējuzgali (1) var noņemt, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Notīriet 
griezējuzgali un asmeni (2) tekošā ūdenī (b). 
Pēc tīrīšanas ļaujiet griezošajām daļām nožūt pirms pievienošanas ierīcei (c). Divreiz gadā 
uzpiliniet zem asmens nedaudz eļļas, kas paredzēta ierīcēm. Ja ierīci mazgājat ar ūdeni, 
ieeļļojiet to biežāk. 
 
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot. 
 
Apkārtējās vides aizsardzība 

Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, 
neizmetiet to sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot lietotās elektropreces, 

lūdzu, interesējieties veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu, vai skatieties mājas lapu 
www.zalaispunkts.lv. 
 

 
 
 
Ierīce atbilst Eiropas direktīvai EMC 89/336/EEC.  

 
 
 
 
 

 
 
Servisa nodrošināšana 

Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas. 
Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs 
bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā (izņemot 
bateriju). Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analoģisku 
produktu. Šī garantija ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā 
pilnvaroti izplatītāji. 
 
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas 
rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces 
darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja  remontu ir veikusi persona, 
kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun 
detaļas. 
 
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun 
pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci, pirkuma čeku un servisa talonu. 
 
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi 
neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības. 
 
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg, Vācija. 
Pārstāvniecība: Procter&Gamble, Kr. Valdemāra 21, Rīga, LV1010 

Ražots Taivānā. 
 
Braun servisa centri: 

Baltijas Servisa centrs, Brīvības 201, Rīga, LV-1039. Tel. 67070536 vai 67070520 
Olimpeks Electronics, Buļļu 70C, LV-1067. Tel. 67425232 vai 26304860 
 
Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com 

http://www.zalaispunkts.lv/
http://www.braun.com/

