
Trimmeris SilkFinish FG1100 
Tips 5363 
 
Paldies, ka iegādājāties Braun SilkFinish trimmeri. Tas droši un precīzi noskuj nevēlamos matiņus uz 
ķermeņa, sejas un bikini zonā. Mēs ceram, ka Jums patiks lietot šo ierīci.  
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. 
 
Brīdinājums! 

Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Higiēnisku iemeslu dēļ nedodiet ierīci lietot citām personām. 
Nelietojiet ierīci, ja āda ir iekaisusi. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tās galviņa ir bojāta vai 
salauzta. 
 
Apraksts 

1 Aizsargvāciņš 
2 Trimmera galviņa punktētai matiņu likvidācijai 
3 Trimmera galviņa bikini zonai 
3a Trimmera ķemme bikini zonai, 5mm 
3b Trimmera ķemme bikini zonai, 8mm 
4 “On”/“Off” (ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis (I/0) 
5 Bateriju nodalījuma vāciņš 
6 Birstīte 
 
 
Baterijas ievietošana 

Šī ierīce darbojas ar vienu AA 1,5 V bateriju. Labākam rezultātam, izmantojiet sārma bateriju (tips LR 
03, AM4, AAA, piem. Duracell). Šī baterija nodrošina aptuveni 120 minūtes ilgu ierīces darbību. Bieža 
trimmera galviņas bikini zonai (3) izmantošana samazinās ierīces darbības laiku. 
 
●Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta. 
● Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu (5), pavelkot to uz leju (a). 
● Ievietojiet bateriju atbilstoši norādītajai (+) un (-) zīmes pozīcijai.  
● Aizveriet bateriju nodalījumu. 

 
Uzmanību: ja ierīce ilgu laiku netiek lietota, izņemiet bateriju (pretējā gadījumā pastāv baterijas 
šķidruma noplūdes risks). Izlietotā 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. 
 
Trimmera galviņu lietošana 

SilkFinish komplektā ir iekļautas divas dažādas trimmera galviņas, kuras ir īpaši veidotas, lai likvidētu 
nevēlamos matiņus jebkurā Jūsu ķermeņa vietā, kā arī uz sejas un bikini zonā.  
 
Uzsākšana 
• Noņemiet aizsargvāciņu (1). 
• Lai ieslēgtu ierīci, pabīdiet “on/off” slēdzi (4) uz augšu. 
• Novietojiet trimmera galviņu  pie matiņiem un virziet to lēnām pretēji matiņu augšanas virzienam. 
Labākam rezultātam, procesa laikā ar vienu roku nostiepiet ādu. 
• Pirms trimmera galviņu nomaiņas izslēdziet ierīci. 
• Lai nomainītu trimmera galviņu, pagrieziet to par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pēc tam 
paceliet to (b). Lai pievienotu otru trimmera galviņu, ievietojiet to atverē, pēc tam pagrieziet galviņu par 
90° pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā nostiprinās vietā. 
 
Trimmera galviņa punktētai matiņu likvidācijai (2) ir ideāli piemērota uzacu formas korekcijai un 
atsevišķu matiņu nogriešanai. 
Trimmera galviņa bikini zonai (3) ir ideāli piemērota izmantošanai bikini zonā, lai izveidotu precīzu bikini 
līniju. 
 
Trimmera izmantošana bikini zonā 

Lai noskūtu matiņus bikini zonā vienādā garumā, pievienojiet vienu no trimmera ķemmēm bikini zonai 
(3a,3b). Lai pievienotu trimmera ķemmi, uzbīdiet smailo ķemmes galu uz asmens, tad nospiediet apaļo 
galu uz trimmera galviņas bikini zonai, līdz ķemme nostiprinās vietā. Ierīces lietošanas laikā, trimmera 
ķemmei jāatrodas horizontāli attiecībā pret ādu (d).  
 
 



Ierīces tīrīšana un apkope 

Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izslēdziet to. 
Tīriet ierīci pēc katras izmantošanas reizes: 
• Lai notīrītu matiņus vai netīrumus, izmantojiet birstīti (6). 
• Noņemtās trimmera galviņas var mazgāt siltā, tekošā ūdenī. Drīkst izmantot arī ziepes, ja vien tās 
nesatur mikrodaļiņas vai abrazīvas vielas. Noskalojiet putas. 
• Pirms trimmera galviņas pievienošanas ierīcei pārliecinieties, ka tā ir pilnībā nožuvusi.  
• Pirms ierīces novietošanas glabāšanā uzlieciet aizsarguzgali (1). 
 
Ieteicams ierīces asmeni ieeļļot ar nelielu daudzumu eļļas, kas paredzēta ierīcēm, divreiz gadā vai katru 
reizi pēc ierīces mazgāšanas ūdenī. 
 
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot. 
 

Ierīce atbilst EMC direktīvai 89/336/EEC.  
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 

 
 
 
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. 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 Ķīnā. 
 
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/

