
 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 
TRIMMER PENTRU BĂRBĂ / NAS ȘI URECHI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la 

îndemână pe toată perioada utilizarii aparatului. 

 

 

 

Cod comandă: TRIMM-BRD-GROOVY-WL 

 

 

 



TRIMMER PENTRU BĂRBĂ 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

ACCESORII 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIERE GENERALĂ 

 

A) Trimmer pentru barbă cu baterie 

B) Aparat pentru păr din urechi și nas 

C) 4 Piepteni 

D) Perie de curatat 

E) Ulei 

F) Pieptene de îngrijire 

G) Stand 

 

 

 

Comutator 

pornit / 

oprit 

 

Lama de jos 

Lama de sus 



ALINIEREA LAMELOR 

• Lamele au fost examinate cu atenție pentru a vă asigura că lamele au fost lubrifiate și 

aliniate înainte de a părăsi fabrica noastră. 

• Lamele trebuiesc realiniate dacă au fost îndepărtate pentru curățare sau înlocuire. 

• Pentru a realinia lamele, trebuie doar să potriviți dinții lamelor superioare și inferioare, 

punct cu punct. (Capetele lamei superioare ar trebui să fie la aproximativ 1,2 mm mai în 

spate față de lama de jos, comparați cu schița). 

 

 
 

 

 

 

• Dacă alinierea lamei este incorectă, adăugați câteva picături de ulei pe lame, porniți 

aparatul pentru câteva momente, opriți și deconectați. 

Desfaceți ușor șuruburile și reglați-le. 

Strângeți șuruburile după ce lama este aliniată. 

 
 

 

 

 

 

ULEI 

• Pentru a menține aparatul de tuns în condiții optime, lamele trebuiesc lubrifiate după câteva 

tunsori. 

• Nu folosiți ulei de păr, grăsime, ulei amestecat cu kerosen sau orice solvent. Deoarece 

solventul se va evapora și va lăsa uleiul gros care poate încetini mișcarea lamelor. 

 
 

 

 

 

 

 

 



MANETA LAMEI 

• Maneta este amplasată convenabil lângă degetul mare (dacă utilizați cu mâna dreaptă), 

astfel încât să poată fi ușor reglat în timp ce aparatul este în mână. 

• Maneta adaugă versatilitate aparatului tău permițându-ți să schimbi treptat distanța de 

tăiere fără un pieptene de atașare. 

• Când maneta se află în poziția superioară, lamele vă vor oferi cea mai apropiată tăiere și 

vor lăsa părul foarte scurt. Apăsarea manetei în jos crește treptat lungimea de tăiere. 

• În poziția sa cea mai joasă, maneta va lăsa părul aproximativ la aceeași lungime ca un 

pieptene # 1. 

• Maneta va extinde, de asemenea, utilizarea lamelor dvs., deoarece se utilizează o tăiere 

diferită la fiecare setare. 

• În plus, dacă părul în timpul tăierii a blocat lamele, acesta vă va ajuta să îndepărtați părul 

care a râmas între cele două lame fără a îndepărta lamele. 

• În timp ce aparatul este în funcțiune, deplasați rapid maneta din ”tăiere strânsă” la tăiere 

“ mai lungă” de câteva ori. 

Dacă faceți acest lucru de fiecare dată după ce ați terminat de utilizat, vă puteți păstra 

lamele fără de păr, dacă aparatul nu mai taie, iar acest lucru nu ajută, lamele trebuiesc 

înlocuite cu lame noi. 
 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 

Când folosiți aparate electrice, în special când sunt prezenți copii, urmați măsurile de siguranță de 

bază, inclusiv următoarele: 

Pentru a reduce riscul de deces sau rănire prin șoc electric: 

• Deconectați aparatul înainte de curățare. 

• Nu așezați și nu depozitați aparatul într-un loc unde poate cădea într-o cadă sau o chiuvetă. 

• Nu folosiți în timp ce faceți baie sau la duș. 

• Nu introduceți și nu aruncați apă sau alt lichid. 

• Nu vă apropiați de un aparat căzut în apă. Deconectați-l imediat. 

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau rănirea persoanelor. 

 

• Utilizați acest aparat numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest 

manual. Nu folosiți atașamente nerecomandate de producător. 

• Acest aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat. 

• Supravegherea atentă este necesară atunci când acest aparat este utilizat de către, sau în 

apropierea copiilor invalizi. 

• Nu folosiți niciodată acest aparat dacă cablul sau mufa este deteriorată, dacă nu 

funcționează corect. 

• Țineți cablul departe de suprafețele încălzite. 

• Nu trageți, răsuciți sau înfășurați cablul în jurul aparatului. 

• Nu lăsați și nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere a acestui aparat. 

• Înainte de utilizare, verificați ca lamele să fie aliniate corect. 

• Nu așezați aparatul pe nicio suprafață în timp ce funcționează. 

• Nu folosiți acest aparat cu pieptene deteriorat sau rupt sau cu dinți care lipsesc de pe lame, 

pentru a evita o vătămare. 



INSTRUCȚIUNI PENTRU TĂIEREA PĂRULUI 

Înainte de a începe tăierea părului: 

1. Inspectați aparatul, asigurându-vă că nu este lipsit de ulei între dinții lamei de tăiere, 

porniți unitatea pentru a distribui uleiul și pentru a vă asigura că funcționează fără 

probleme. Ștergeți uleiul în exces. Acest lucru trebuie făcut după fiecare utilizare. În timp 

ce utilizați unitatea, dezlegați cablul din când în când pentru a evita încurcarea. 

2. Așezați persoana astfel încât capul lor să fie aproximativ la nivelul ochilor. Acest lucru 

permite ușurința vizibilității în timpul tăierii și folosirea cu un control relaxat. 

3. Înainte de a începe tăierea întotdeauna mai întâi pieptănați părul, astfel încât să nu fie 

încâlcit și așa cum este purtat în mod natural. 

4. Puneți un prosop în jurul gâtului și umerilor persoanei care va fi tuns. 

 

REAMINTIRE 

• Tăiați părul într-o manieră relaxată și lentă. Folosiți mișcări scurte pentru a tunde treptat 

pe întregul cap. 

• Tăiați porțiuni mici de păr, puteți oricând să tăiați părul suplimentar mai târziu. 

• Pe măsură ce lucrați, pieptănați părul frecvent înapoi în stilul pe care îl tăiați. 

• Când tăiați cu acest aparat de tuns, este mai bine să lăsați părul uscat, nu umed. Cu părul 

uscat, este mult mai ușor să controlați cantitatea de păr tăiată. 

 

ÎNCEPEȚI TĂIERE PĂRULUI 

Tăierea părului necesită practică, de aceea este întotdeauna mai bine să lăsați părul mai lung pentru 

primele tunsori până când vă obișnuiți cu lungimea pieptenelor de atașare. 

 

ATAȘAREA PIEPTENULUI (vezi diagrama principală) 

• Pieptenele nr. 1 lasă lungimea părului de 3 mm (1/8 inci). 

• Pieptenele nr 2 lasă lungimea părului de 6 mm (1/4 inci). 

• Pieptenele nr 3 lasă lungimea părului de 9 mm (3/8 inci). 

• Pieptenele nr 4 lasă lungimea părului de 12 mm (1/2 inci). 

Fiecare pieptene este marcat în consecință pe suprafața mijlocie exterioară. 

 

• Pentru a fixa un pieptene, țineți-l cu dinții în sus și glisați-l de-a lungul lamei de tuns până 

când partea din față a pieptenului se așează ferm de lama de tuns.  

• Pentru a îndepărta pieptenele, pur și simplu trageți pieptenele în sus. 

• Pentru tăiere uniformă, permiteți pieptenului să treacă prin păr. Nu-l forțați. Amintiți-vă, 

de asemenea, să pieptăniți parul frecvent pentru a îndepărta părul tuns și pentru a verifica 

dacă există șuvițe inegale. 

 

PASUL 1 – POZIȚIA GÂTULUI 

1. Atașați pieptenele de 3 mm sau 6 mm. 

2. Țineți aparaul cu lamele în sus și începeți tunsoarea, începând din centrul capului de la baza 

gâtului (vezi diagrama 1). 

3. Țineți aparatul confortabil în mână și țineți ușor de cap cu dinții de pe pieptene îndreptați în sus. 

Ridicați treptat și încet aparatul în sus și înspre exterior prin păr și tundeți cate puțin. 

4. Pe măsură ce tăiați, ridicați treptat capul aparatului spre dvs. Continuați să tăiați zona din spate 

din partea inferioară a gâtului în sus până la vârful urechilor. 



 

 

 
 

 

 

 

PASUL 2 – PARTEA DIN SPATE A CAPULUI 

Înlocuiți pieptenele cu cel de 9 mm sau 12 mm (# 3 sau 4 #) și tăiați partea din spate a capului 

(vezi diagrama 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 3 – PARTEA LATERALĂ A CAPULUI 

Schimbați unul dintre pieptenii mai scurți cu unul de 3 mm sau 6 mm, tăiați părțile laterale, adică 

părul direct din fața urechilor. 

Apoi schimbați unul dintre pieptenii mai lungi cu unul 9 mm sau 12 mm și continuați să tăiați în 

sus până la vârful capului (diagrama 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 4 - VÂRFUL CAPULUI 

1. Folosind pieptenele de 9 mm sau 12 mm, tăiați părul din spate în față în direcția în care crește 

în mod normal părul (vezi diagrama 4). În unele cazuri, acest lucru poate necesita inversarea sau 

tăierea din față înapoi. 

2. Atașamentele de 3 mm sau 6 mm sunt utilizate pentru a realiza o scurtare. 

3. Pentru păstrarea părului mai lung deasupra, folosiți pieptenele furnizat și ridicați părul deasupra 



capului. Tăiați peste pieptene, cu părul ridicat sau țineți părul între degete pentru a-l ridica și tăiați-

l la lungimea dorită (vezi diagramele 5 și 6). Lucrați întotdeauna din spatele capului. Puteți tăia 

părul mai scurt treptat reducând spațiul dintre pieptene / degete și cap. Pieptănați părul tuns și 

verificați dacă există șuvițe inegale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 5 – FINISAREA 

1. În sfârșit, utilizați pârghia conică fără nici un atașament pentru a tunde în jurul gâtului, a părților 

laterale ale gâtului și a urechilor. 

2. Pentru a realiza o linie dreaptă curată la părțile laterale, inversați aparatul de tuns înclinând 

partea din spate în partea de sus (a se vedea diagrama 7). 

3. Apăsați lama în unghi drept cu capul, vârfurile lamelor atingând ușor pielea și coborâți în jos. 

Astfel veți obține, o tăietură curată, așa cum ar fi făcut de un brici. 



 

 
 

 

 

STILURI DE TĂIERE 

1. Începând cu cel mai lung pieptene de (12 mm), tăiați din partea din spate a gâtului până la 

creștetul capului. Țineți pieptenele pe cap și mișcați lent prin păr, după cum se arată (a se vedea 

diagrama 8). 

2. Folosiți aceeași procedură de la partea inferioară la partea superioară a capului, așa cum este 

ilustrat. Apoi tăiați părul în direcția în care crește din față către partea superioară a capului și apoi 

nivelați cu părțile laterale. 

3. Pentru a arăta un aspect „plat”, părul de deasupra capului trebuie tăiat peste partea de sus a unui 

pieptene plat, mai degrabă cu ajutorul pieptenului de fixare. 

4. Folosiți pieptenele de atașare mai strâns pentru a fixa părul după cum doriți. Pieptănați părul și 

verificați dacă există zone neuniforme așa cum sunt descrise mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNLOCUIREA BATERIEI 

Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat cu două baterii AA (neincluse) Dacă motorul 

aparatului încetinește în timpul funcționării sau devine mai puțin eficient, înlocuiți bateriile. 

Pentru a înlocui bateriile, scoateți ușor capacul din spate și introduceți două baterii AA respectând 

polaritate corectă. Fixați capacul bateriei înapoi. 

 

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ 

Nu folosiți apă pe nicio parte a aparatului de tuns, nu este un produs impermeabil. 

Curățarea trebuie făcută numai cu o perie moale, cum ar fi peria furnizată în pachet. 

Nu folosiți produse de curățare abrazive sau corozive. 

Nu aplicați presiune sau obiecte dure pe capetele de tăiere. 

Bateriile ar trebui să fie înlocuite doar de un adult. Nu folosiți baterii reîncărcabile. 

 

 

 

 



TRIMMER PENTRU URECHI ȘI NAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAREA PIESELOR 

 

A. Capac de protecție 

B. Lama exterioară 

C. Rama lamei exterioare 

D. Lama interioară 

E. Comutator Pornire / Oprire 

F. Corp 

G. Capacul bateriei 

H. Perie 

 

 

 

 

AVERTIZARE / IMPORTANT 

1. Citiți cu atenție ghidul de utilizare și de îngrijire înainte de a utiliza dispozitivul. 

2. Folosiți dispozitivul de tuns numai în scopurile descrise în acest ghid de utilizare și îngrijire. 

3. Din motive igienice, aparatul nu trebuie împărtășit cu alții. 

4. Dacă apar semne de deteriorare vizibile, nu folosiți aparatul și anunțați serviciul suport prin e-

mail 

5. Nu folosiți dacă pielea este roșie, iritată sau inflamată. 

6. Acest trimmer este destinat numai pentru uz casnic. 

7. Nu așezați și nu depozitați aparatul în lumina directă a soarelui. A se păstra numai într-un loc 

rece și uscat. 

8. Depozitați aparatul să nu fie la îndemâna copiilor. 

9. Nu introduceți trimmer-ul dincolo de lama exterioară și nu acționați cu forță în nas sau urechi 

 

CUM SĂ UTILIZAȚI TRIMMERUL 

1. Scoateți capacul de protecție. 

2. Porniți aparatul cu ajutorul comutatorului. 

3. Pentru a tăia părul din nas și urechi, introduceți ușor lama exterioară în nara sau gaura urechii 



și rotiți pentru a tăia părul. 

 

ÎNLOCUIREA BATERIEI 

Acest dispozitiv de tuns este proiectat pentru a fi utilizat cu o baterie AA (nu este inclusă). Dacă 

motorul aparatului încetinește în timpul funcționării sau devine mai puțin eficient, înlocuiți bateria. 

Pentru a înlocui bateria, scoateți ușor capacul din spate și introduceți o baterie AA respectând 

polaritate corectă. Fixați capacul bateriei înapoi. 

 

PROTECȚIA MEDIULUI 

Bateria din acest trimmer este echipată cu substanțe care pot duce la poluarea mediului. Nu aruncați 

aparatul de tuns împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să duceți produsul la un centru local 

de reciclare pentru o reciclare corespunzătoare. 

 

CURAȚARE ȘI MENTENANȚĂ 

Nu folosiți apă pe nicio parte a aparatului de tuns, nu este un produs impermeabil. 

Curățarea trebuie făcută numai cu o perie moale, cum ar fi peria furnizată în pachet. 

Nu folosiți produse de curățare abrazive sau corozive. 

Nu aplicați presiune sau obiecte dure pe capetele de tăiere. 

Bateriile ar trebui să fie înlocuite doar de un adult. Nu folosiți baterii reîncărcabile. 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Utilizați baterii 3x AA (neincluse) 

Seturi de pieptene: 3mm/6mm/9mm/12mm 

Lamă de precizie 

Lamă din oțel inoxidabil 

Conținut pachet: Aparat de tuns barbă, aparat de tuns părul din urechi, 4 piepteni, periuță pentru 

curățare, ulei, pieptene 

 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o 

categorie specială de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea 

și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale 

mediului cu gaze de efect de seră  sau metale grele, și care pot fi 

dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale  de colectare 

a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați 

ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. 

Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe 

camp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un 

x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

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

