
BEZVADU MATU UN BĀRDAS TRIMMERIS BARBER SHOP – lietošanas instrukcija 

 

IERĪCES DETAĻU APRAKSTS: (1) Asmeņu mehānisms (2) On/Off poga (3) Ierīces korpuss (4) LED displejs, uzlādes 

indikators (5) Uzlādes ports (6) 3gab. matu griešanas uzgaļi (7) Birstīte asmeņu mehānisma kopšanai (8) USB 

Type-C uzlādes kabelis (9) Asmeņu mehānisma aizsargs. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Paredzētais lietošanas vecums 

personām +8 g., t.sk. uzlādes, tehniskās apkopes, tīrīšana, matu un bārdas griešana utt. Ierīce ir paredzēta tikai 

lietošanai mājās un ir izstrādāta cilvēku matu un bārdas griešanai. Neizmantojiet to komerciāliem nolūkiem vai 

uz dzīvniekiem. Izmantojiet matu griezēju tikai ar oriģinālo strāvas adapteri un oriģinālajiem piederumiem. Pirms 

adaptera pievienošanas strāvas kontaktligzdai, pārliecinieties, ka norādītais spriegums ir atbilstošs. Nepakļaujiet 

ierīci un tās piederumus ārējai vide, ekstrēmām temperatūrām, tiešiem saules stariem, mitrumam vai 

netīrumiem. Nenovietojiet ierīci un tās piederumus tuvumā sildītājiem, atklātai liesmai vai citiem siltuma 

avotiem. Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā. Nemazgāt ierīci tekoša ūdens, neapsmidziniet to ar ūdeni vai citu 

šķidrumu, neiegremdējiet to ūdenī vai citā šķidrumā. Uzlādējiet un izmantojiet ierīci pietiekamā attālumā no 

vannas, izlietnes vai citām ūdens tilpnēm. Turiet ierīci pietiekamā attālumā no acīm un apģērba. Neatvienojiet 

strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas velkot to aiz strāvas vada. Tas var sabojāt strāvu adapteri vai 

kontaktligzdu. Gadījumā, ja matu griešanas mašīna, ķemmes stiprinājums vai strāvas adapteris ir jebkādā veidā 

bojāts, nelietojiet to. Lai novērstu bīstamas situācijas rašanos, neremontējiet matu griezēju vai jebkuru tās 

piederumu pats vai pārveidojiet to jebkurā veidā. Lai veiktu visus remontdarbus, sazinieties ar pilnvarotu servisa 

centru. IERĪCES UZLĀDĒŠANA: Akumulatoru ieteicams uzlādēt, lietot un uzglabāt 15–30 °C apkārtējā 

temperatūrā. Pirms ierīces uzlādes pārliecinieties, ka tā ir izslēgta.  Ja ierīci uzlādējat pirmo reizi vai ja neesat to 

izmantojis ilgu laiku (ilgāk par 3 mēnešiem), tad pilnīgai uzlādei nepieciešamas vismaz 8 stundas. Neizmantojiet 

ierīci kamēr tā tiek lādēta. Uzlādējiet ierīci istabas temperatūrā. Neatstājiet ierīci pieslēgtu pie elektrības avota 

ilgāk, nekā nepieciešams lai to uzlādētu. Vēlams uzlādēt akumulatoru pirms akumulators ir pilnībā izlādējies. 

Ideālā gadījumā uzglabājiet ierīci pilnībā uzlādētu. Ja ierīci nelietojat ilgu laiku, uzlādējiet to vismaz reizi 6 

mēnešos. IERĪCES DARBĪBA: Ierīce ir piemērota sausu vai viegli samitrinātu matu vai bārdas griešanai. 

Neizmantojiet to uz pilnīgi slapjiem, ar šampūnu saputotiem vai ar matu veidošanas līdzekli ieveidotiem matiem 

kā arī ar skūšanās putām vai eļļu apstrādātas bārdas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai asmeņu 

mehānisms (1) nav bojāts.  Pirms lietošanas, vienmēr piestipriniet asmeņu mehānisma aizsargu (9) pie asmeņu 

mehānisma (1). Lietojiet ierīci uz tīriem, sausiem vai viegli samitrinātiem matiem. Pirms matu griešanas rūpīgi 

izķemmējiet izvelciet matus augšanas virzienā. Ieslēdziet ierīci ar pogu ON/OFF (2). TĪRĪŠANA UN APKOPE: Pirms 

ierīces tīrīšanas pārliecinieties, vai tā ir izslēgta un atvienota no strāvas avota. Regulāra tīrīšana pēc katras 

lietošanas reizes nodrošinās optimālu ierīces darbību. Regulāri noņemiet matiņus, kas uzkrājas ierīces asmeņu 

mehānismā (1). Pirms tam, vēlams ierīci izslēgt. Kad esat beidzis lietot ierīci, izslēdziet to, izmantojot ON/OFF 

pogu (2), un iztīriet to. Matu atgriezumu tīrīšanai iespējams izmantot komplektā pievienoto birstīti (7). Ierīces 

ārpusi iespējams tīrīt izmantojot mitru un saucu drānu. Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas rīkus vai 

ķīmiskas vielas. Nemazgājiet ierīci tekošā ūdenī, neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja 

ierīcei rodas kāds darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai remontēt patvaļīgi. GRIEŠANAS IEKĀRTAS 

EĻĻOŠANA: Ieteicams asmeņu mehānismu (1) ieeļļot pēc katras lietošanas reizes, pēc tā tīrīšanas. Uzklājiet divus 

līdz trīs pilienus eļļas starp griešanas zobiem un vienmērīgi izsmērējiet. Noslaukiet lieko eļļu, izmantojot tīru, 

sausu drānu. Izmantojiet eļļu, kas nesatur skābes un nav korozīvas (piem. šujmašīnu eļļa). GARANTIJA: Ierīces 

garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz 

standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju 

faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas 

radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies 

tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, 

neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to 

nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt 

jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas 

drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties. SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas 

problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet 

pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis 

lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu 

personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu 

remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara garantijas prasību par spēkā neesošu. 

Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā 

kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā 

mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: Akumulators: 1200 mAh; 

Darbības laiks bezvadu režīmā: 2h Uzlāde: 3-8h; Aprīkots ar LCD displeju, kas uzrāda akumulatora uzlādes līmeni 

0-100% Izmērs: Garums 15cm, diametrs 2.7cm; Asmens platums: 4cm IMPORTĒTĀJVALSTS: Polijas Republika 


