
 

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 
HAJVÁGÓ / SZAKÁLL & FÜL / ORR TRIMMELŐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy a WELL terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, 

és tartsa azokat kézügyben. 

 

Modell száma: TRIMM-BRD-GROOVY-WL 

 

 

 



 

SZAKÁLL TRIMMER 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

TARTOZÉKOK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

 

A) Akkumulátoros szakállvágó  

B) Akkumulátoros fül – és orrszőr trimmer 

C) 4 fésűtoldalék 

D) Tisztítókefe 

E) Olaj 

F) Fésű 

G) Állvány 

 

 

On/Off gomb 

 

Alsó penge 

Felső penge 



PENGÉK ELHELYEZKEDÉSE 

• A nyírógépeket gondosan megvizsgálták annak biztosítása érdekében, hogy a pengék 

olajozva legyenek és pontosan helyezkedjenek el, mielőtt elhagynák a gyárunkat. 

• A pengéket újra el kell igazítani, ha eltávolításra kerültek tisztítás vagy csere céljából. 

• A pengék igazításához egyszerűen illessze fel a felső és az alsó penge fogait, mutatva a 

pontot. (A felső lapátfogak végének kb. 1,2 mm-re kell lenniük az alsó pengétől, 

hasonlítsuk össze a vágólapátokat a vázlattal). 

 

 
 

 

 

 

• Ha a penge beállítása nem megfelelő, adjon hozzá néhány csepp olajat a pengékhez, 

kapcsolja be néhány percre a nyírógépet, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót. 

Kissé lazítsa meg a csavarokat, és állítsa be. 

Húzza meg a csavarokat, miután a penge igazodott. 

 
 

 

 

 

 

OLAJ 

• A nyírógép csúcsteljesítményének a fenntartása érdekében a nyírópengéket néhány 

hajvágás után olajozni kell. 

• Ne használjon hajolajat, zsírt, petróleummal kevert olajat vagy bármilyen oldószert. Mivel 

az oldószer elpárolog és hátrahagyja a sűrű olajat, ami lelassíthatja a pengék mozgását. 

 
 

 

 

 

 

 

 



PENGEKAR 

• A kar kényelmesen, a hüvelykujj közelében helyezkedik el (ha jobbkezes vagy), így 

könnyen beállítható, amíg az olló a kezében van. 

• A kar sokoldalúságot biztosít az ollónak azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy fokozatosan 

megváltoztassa a vágás közelségét rögzítő fésű nélkül. 

• Amikor a kar a legfelső helyzetben van, a pengék a legközelebb vágnak, és a hajat nagyon 

rövidre nyírják. A kart lefelé nyomva fokozatosan növekszik a vágás hossza. 

• Ha a kar a legalacsonyabb helyzetben áll, nagyjából azonos hosszúságúra hagyja a hajat, 

mint az #1. számú fésű. 

• A kar meghosszabbítja a pengék használatát is, mivel mindegyik beállításnál eltérő vágóél 

van használatban. 

• Ezen túlmenően, ha a rendkívül nehéz hajvágás elakasztja a pengéket, ez segít eltávolítani 

a két penge közé beesett hajat a pengék eltávolítása nélkül. 

• Amíg a vágógép fut, mozgassa gyorsan a kar formáját „szorosan vágva” a „hosszabb” 

vágáshoz néhányszor. 

• Ha ezt minden alkalommal elvégzi, miután befejezte a vágógép használatát, ez segít abban, 

hogy a pengék a vágott hajtól tisztán maradjanak, ha a nyírógép leállítja a vágást, és a fenti 

módszer nem segít, azt jelenti, hogy a vágópengék eltompultak. Cserélje ki őket új 

pengékre. 

•  

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek esetén, mindig követni kell az 

alapvető óvintézkedéseket, ideértve a következőket: 

Az áramütés okozta halál vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében: 

• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. 

• Ne tegye vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, illetve a kádba vagy a 

mosdókagylóba húzható. 

• Ne használja fürdés közben vagy a zuhany alatt. 

• Ne tegye vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele. 

• Ne nyúljon a vízbe esett készülékhez. Húzza ki azonnal a konnektorból. 

Az égési sérülések, áramütés, tűz vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében. 

• A készüléket csak a használati útmutatóban ismertetett rendeltetésszerű felhasználásra 

használja. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott. 

• Felügyelet nélkül soha ne hagyja csatlakoztatva a készüléket. 

• Szigorú felügyeletre van szükség, ha a készüléket rokkantt személyek vagy gyermekek 

használják, illetve, ha rajtuk vagy azok közelében használják. 

• Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozója, ha nem 

működik megfelelőképpen. 

• Tartsa távol a kábelt a felmelegített felületektől. 

• A készülék kábelét ne húzza, ne csavarja és ne tekerje vele körül a készüléket. 

• Soha ne ejtsen be semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. 

• Használat előtt ellenőrizze, hogy bizonyos pengék megfelelően vannak-e igazítva. 

• Ne tegye a készüléket semmilyen felületre működés közben. 

• Ne használja a készüléket sérült vagy törött fésűvel, vagy fogakkal, amelyek hiányoznak a 

pengékből, mert sérüléseket okozhat.  



HAJVÁGÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 

A hajvágás megkezdése előtt: 

1. Vizsgálja meg a nyírógépet, ellenőrizze, hogy nincs-e olaj a vágópenge fogai között, 

majd kapcsolja be a készüléket az olaj eloszlatásához és a megfelelő működéshez. Törölje 

le a fölösleges olajat. Ezt minden használat után meg kell ismételni. A készülék használata 

közben időnként tekerje le a kábelt az összecsavarodás elkerülése érdekében. 

2. Ültesse le a személyt úgy, hogy a feje körülbelül szemmagasságban legyen. Ez 

megkönnyíti az áttekintést vágás közben és a készülék nyugodt irányítását. 

3. Vágás előtt mindig fésülje át a hajat, hogy a kócos gubancos hajtincseket elegyengesse. 

4. Helyezzen egy törülközőt a hajvágó személy nyaka és vállai köré. 

 

EMLÉKEZTETŐ 

• Lassan és nyugodtan vágja le a hajat. Csak rövid lökettel végezzen fokozatos 

munkavégzést az egész fej körül. 

• Előbb mindig csak egy kevés hajat vágjon a hosszúságból, később bármikor lerövidítheti 

azt.  

• Munka közben fésülje át a hajat gyakran, arra a stílusra, amelyre vágja. 

• Ha ezzel a hajnyíróval vágja, jobb, ha a hajat szárazon hagyja, és nem nedvesíti be. Ha a 

haj száraz, sokkal könnyebb ellenőrizni a vágott haj mennyiségét. 

 

AZ ELSŐ HAJVÁGÁSKOR 

A hajvágás gyakorlatot igényel, ezért mindig jobb, ha az első néhány hajvágásnál előbb hosszabbra 

vágja a hajat, majd lerövidíti azt, míg megszokja az egyes fésűtoldalékok használatát. 

 

FÉSŰTOLDALÉKOK (lásd az alábbi leírást) 

• Az #1. fésűtoldalék 3 mm (1/8 hüvelyk) hajhosszt hagy. 

• A #2. fésűtoldalék 6 mm-es (1/4 hüvelyk) hajhosszúságot hagy. 

• A #3. fésűtoldalék 9 mm-es (3/8 hüvelyk) hajhosszúságot hagy. 

• A #4. fésűtoldalék 12 mm-es (1/2 hüvelyk) hajhosszúságot hagy. 

Minden egyes fésűtoldalékot ennek megfelelően meg kell jelölni a külső középső felületén. 

• A fésűtoldalék rögzítéséhez tartsa fogaival felfelé, és csúsztassa be a vágófejbe és annak 

mentén, amíg a fésű elülső része szilárdan a vágófejhez nem illeszkedik. 

• A fésű eltávolításához egyszerűen húzza fel a fésűt felfelé és távolítsa el a vágófejtől. 

• Az egyenletes vágáshoz hagyja, hogy a fésűtoldalék nyírja át a hajat. Ne erőltesse gyors 

ütemben. Ne felejtse el a hajat gyakran átfésülni a vágott haj eltávolítása és az egyenetlen 

szálak ellenőrzése érdekében. 

 

1 LÉPÉS – NYAKSZIRT, TARKÓ 

1. Rögzítse a fésűtoldalékot 3 mm vagy 6 mm-re. 

2. Tartsa felfelé a vágógép vágóélét és kezdje el a műveletet a hajvágást, a fej közepétől kezdve, a 

nyakszirtnél, tarkótól kezdve (lásd az 1. ábrát). 

3. Tartsa a nyírógépet kényelmesen a kezében, és enyhén tartsa a fejét a fésű fogaival felfelé 

mutatva. Fokozatosan és lassan haladjon felfelé a hajvágóval, felfelé és kifelé a hajon keresztül, 

csak egy-egy részlet levágásával. 

4. Vágás közben fokozatosan emelje maga felé a hajvágó fejét. Folytassa a hátsó rész vágását 

a nyak aljától felfelé, a fülek hegyéig. 



 

 
 

 

 

 

 

2. LÉPÉS – A FEJ HÁTSÓ RÉSZE 

Cserélje ki következő leghosszabb, 9 mm vagy 12 mm fésűtoldalékra (# 3 vagy 4 #), és nyírja le a 

fej hátsó részét (lásd a 2. ábrát). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LÉPÉS - A FEJ OLDALA 

Cserélje ki a rövidebb, 3 mm vagy 6 mm fésűtoldalékok egyikére, vágja le az oldalsó részeken a 

hajat, azaz közvetlenül a fülek mögött. 

Ezután váltson a hosszabb fésűk egyikére, 9 mm vagy 12 mm, és vágja tovább a fejtetőig (3. ábra). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 LÉPÉS – A FEJTETŐ 

1. Használjon 9 mm vagy 12 mm fésűtoldalékot, ezzel nyírja le a fej felső részét hátulról előre 

haladva, a haj normál növekedési irányával ellentétesen (lásd a 4. ábrát). Bizonyos esetekben 

ehhez elölről hátrafelé kell vágni. 

2. A 3 mm vagy 6 mm fésűtoldalékot használja a rövid kefehaj vagy tüskehaj eléréséhez. 

3. Ha a fejtetőn hosszabb hajat szeretne, használja a mellékelt fésűt, és emelje fel a hajat a fej 



tetején. Vágja le a fésű fölött, felemelve a hajat, vagy tartsa a hajat az ujjai között, hogy felemelje 

és a kívánt hosszúságra vágja (lásd 5. és 6. ábra). Mindig a fej mögött dolgozzon. A haj hosszúságát 

fokozatosan csökkentheti, ha csökkenti a fésű / ujjak és a fej közötti távolságot. Fésülje ki a vágott 

hajat és ellenőrizze, hogy vannak-e egyenetlen szálak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LÉPÉS – AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOK 

1. Végül használja a vágófejet, fésűtoldalék nélkül, a nyakszirt, a tarkó és a fülek körüli rész 

rövidre nyírásához. 

2. Ahhoz, hogy tiszta egyenes vonal alakuljon ki az oldalsó barkóban, fordítsa meg a hajvágót a 

hátsó oldal felső részének elforgatásával (lásd a 7. ábrát). 



3. Helyezze a nyírógépet a fejéhez derékszögű irányban, a pengék hegyével enyhén megérintve a 

bőrt, és dolgozzon lefelé. Ily módon tiszta vágást fog eredményezni, épp olyat, mintha borotvával 

végezné. 

 

 
 

 

 

 

 

RÖVID KÚPOS HAJVÁGÁS, ‘FLAT TOPS’ ÉS RÖVID HAJVÁGÁS 

1. A leghosszabb fésűtoldalékkal (12 mm) kezdve, a nyak hátuljától a koronáig vágja. Helyezze a 

fésűtoldalékot laposan a fejnek és lassan mozgassa a nyírógépet a hajon keresztül, az ábra szerint 

(lásd a 8. ábrát). 

2. Ugyanezt az eljárást folytassa a fej alsó oldalától kezdve a fejtetőig, az ábra szerint. Ezután 

vágja le a hajat abba az irányba, amelyben növekszik az elejétől a koronáig, majd vízszintesen 

vágja le az oldalán. 

3. A „flat top” megjelenés érdekében a fej tetején levő hajat a fésűtoldalék használata helyett a 

vágófejjel kell levágni. 

4. Használjon rövidebb fésűtoldalékokat, hogy a hajat a kívánt módon a tarkóig nyírja le. Fésülje 

át a haját, és ellenőrizze, hogy vannak-e egyenetlen területek, valamint az oldalrészeken és a 

tarkón, a korábban leírtak szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELEMEK KARBANTARTÁSA 

Ezt a készüléket két (2) darab AA elem (nem tartozék) használatára tervezték. Ha a készülék 

motorja működés közben lelassul, vagy kevésbé hatékony, cserélje ki az elemeket. 

Az elemek cseréjéhez óvatosan távolítsa el a hátsó elemtartó fedelét, és helyezzen be két (2) AA 

típusú elemet, figyelve a helyes polaritásra. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és ellenőrizze a 

megfelelő illesztést. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Ne használjon vizet a trimmer egyik részén sem, ez nem egy vízálló termék. 

A tisztítást csak puha kefével, például a készülékhez kapott kefével szabad elvégezni. 

Ne használjon erős vagy maró hatású tisztítószereket az egységen vagy annak vágófogain. 

Ne gyakoroljon nyomást vagy kemény tárgyakat a vágófogakra. 

Az elemeket csak felnőtt cserélheti ki. Ne használjon újratölthető elemeket. 



AKKUMULÁTOROS FÜL – ÉS ORRSZŐR TRIMMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMEK AZONOSÍTÁSA 

 

A. Védősapka 

B. Külső penge 

C. Külső penge kerete 

D. Belső penge 

E. ON/OFF kapcsológomb 

F. Test 

G. Elemtartó 

H. Kefe 

 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS / FONTOS 

1. A készülék használata előtt alaposan olvassa el a használati és karbantartási útmutatót. 

2. A készüléket csak a használati és kezelési útmutatóban leírt célokra használja. 

3. Higiéniai okok miatt a készüléket nem szabad más személyekkel megosztani. 

4. Ha sérülés jele látható, ne használja a készüléket, és kérjen e-mailen segítséget. 

5. Ne használja, ha a bőr vörös, irritált, gyulladt vagy hólyagos. 

6. Ez a készülék csak háztartási használatra készült. 

7. Ne tegye a készüléket közvetlen napsütésbe. Csak hűvös, száraz helyen tárolja. 

8. A készüléket tartsa gyermekektől elzárva. 

9. Ne helyezze a trimmert a külső pengén túl, vagy ne nyomja erőteljesen az orrába vagy a fülébe. 

 

 

HOGYAN HASZNÁLJA A TRIMMERT 

1. Távolítsa el a védősapkát. 

2. Kapcsolja BE az egység kapcsolóját. 

3. Vágja le a kívánt területet. Az orr és a fül megtisztításához óvatosan helyezze be a külső pengét 

orrlyukba vagy füllyukba, és forgassa el a szőrszálak vágásához. 



ELEMEK KARBANTARTÁSA 

Ezt a készüléket egy (1) darab AA elem (nem tartozék) használatára tervezték. Ha a készülék 

motorja működés közben lelassul, vagy kevésbé hatékony, cserélje ki az elemeket. 

Az elemek cseréjéhez óvatosan távolítsa el a hátsó elemtartó fedelét, és helyezzen be egy (1) AA 

típusú elemet, figyelve a helyes polaritásra. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és ellenőrizze a 

megfelelő illesztést. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A trimmerben található akkumulátor olyan anyagokkal van felszerelve, amelyek 

környezetszennyezést okozhatnak. A trimmert ne dobja a háztartási hulladék közé. A megfelelő 

ártalmatlanítás érdekében kérjük, hasznosítsa újra egy helyi újrahasznosító központban. 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Ne használjon vizet a trimmer egyik részén sem. Ez nem vízálló termék. 

A tisztítást csak puha kefével, például a készülékhez kapott kefével szabad elvégezni. 

Ne használjon erős vagy maró hatású tisztítószereket az egységen vagy annak vágófogain. 

Ne gyakoroljon nyomást vagy kemény tárgyakat a vágófogakra. 

Az elemeket csak felnőtt cserélheti ki. Ne használjon újratölthető elemeket. 

 

MŰSZAKI ADATOK 

3x AA elemmel használható (nem tartozék) 

Fésűkészletek: 3mm/6mm/9mm/12mm 

Pontos vágópenge 

Rozsdamentes acél penge 

Csomag tartalma: Haj-/szakállvágó, fül /orrvágó, 4 fésűkészlet, fésű, kefe, olaj 
 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék 

kategóriába  tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  

fontos, ezáltal  elkerülhetjuk az üvegház hatást  okozó gázok vagy 

nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  

az emberi egeszségre  es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a 

használt elektromos és elektronikus keszülékeket, berendezéseket leadni 

az erre a célra létrehozott  speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal 

hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási folyamathoz,  oltalmazván 

környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes 

elektromos es elektronikus készülék  amely a hulladék gyűjtőbe, a földre 

vagy a víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az elkülönített 

gyűjtést ígénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 

jelölese a mellékelt ábra szerint. 

 

 

Forgalmazó: 

VITACOM ELECTRONICS SRL. 

Adószám: RO 214527 

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 

Tel: +40-264-438401* 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:office@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

