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NOSE EAR & BEARD  HAIR  TRIMMER
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CLEANING THE TRIMMER:

Be sure that the switch is turned off before removing, assembling or cleaning blades.

1. As shown in the figure, switch trimmer off, remove the outer blade frame by twist-
ing counterclockwise and raising it upward. Wipe the blades with a tissue or 
cleaning brush (included) to remove any cut hairs, dust, etc.

2. Place the outer blade back on to the top body by pushing down gently and twist-
ing clockwise.

3. Replace the protective cap.

OPERATIONS:

1. Remove the battery cover, and place a one AA battery in the appropriate position.  
Make sure to set the right polarity with guidance of the indicating symbol.

2. Close the battery cover.

3. Push the switch button to ON

IMPORTANT NOTICE:

1. This nose and ear hair trimmer is not suitable for hair or moustache

2. Clean the cutting blades with a soft brush. Never rinse or immerse in water.
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مشذب الشعر لألنف، األذن والذقن

تنظيف املشذب:

تأكد من أن املشذب توقف متاما” عن التشغيل قبل نزع,تركيب 
أو تنظيف الشفرة.

1-كما هو مبني في الصورة ,اطفىء املشذب,افصل الشفرة 
اخلارجية بتحريكها باالجتاه املعاكس لعقارب الساعة و رفعها.

مسح الشفرة بقطعة من القماش أو فرشاة الزالة الشعر 
الباقي أو الغبار.

2-ضع الشفرة اخلارجية في مكانها على رأس اجملموعةو 
اضغط برفق و البرم باجتاه عقارب الساعة .

3- ارجع غطاء الشفرة الى مكانه.

االستعمال:

 1-افتح غطاء البطارية و ضع واحدة من طرازΑΑ في الوضعية املناسبة وفقا”للرسمة.

2-اغلق غطاء البطارية.

on 3-حرك زر التشغيل/التوقيف على وضعية ال

اشعار هام:

1-ان املشذب ليس مناسب لتشذيب الشعر أو اللحية

2-نظف الشفرة بواسطة فرشاة لينة ,ال تزجها أو تغمرها باملاء.



كتيب التعليمات 
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