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Актуальну версію інструкції з експлуатації
можна знайти і завантажити на сайті
rozetka.com.ua у карточці товару.
Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.
Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA
Версія інструкції № 0001
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Дякуємо Вам за придбання тримера RZTK!

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
• Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність
зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсутності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не приймаються.
• Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж почати їм користуватися. Зберігайте її для консультацій в процесі експлуатації пристрою.
• Завжди дотримуйтеся вимог безпеки.
• При дотриманні правил експлуатації виріб не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ
Тример призначений для моделювання бороди та вусів, видалення волосся у носі та у вухах, а також підстригання брів.
Прилад призначений тільки для домашнього використання.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функції
Тип чищення
Елемент живлення

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ*
Тример — 1 од.
Захисний ковпачок — 1 од.

2

3в1
Сухе
1×АА (до комплекту поставки не входить)

Підставка для тримера і насадок — 1 од.
Насадка для носу і вух — 1 од.
Насадка для бороди і вусів — 1 од.
Насадка для брів — 1 од.
Щіточка для очищення — 1 од.
Інструкція з експлуатації — 1 од.
* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік
розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД
1

3

1. Насадка
для носу і вух
2. Корпус

2
6

3. Перемикач

7

4. Акумуляторний відсік
5. Підставка
5

6. Насадка для брів
7. Насадка для бороди
і вусів

4
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6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
УВАГА!
Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть її для використання як довідковий
матеріал.

• Використовуйте прилад тільки за призначенням.
• Для уникнення небезпеки задушення тримайте пластикові пакети
та інші пакувальні матеріали подалі від дітей.
• Перед використанням упевніться, що насадка з лезом надійно закріплена.
• Відключайте прилад перед заміною лез.
• Не дозволяйте дітям гратися з цим виробом.
• Не залишайте пристрій без нагляду.
• Тримайте прилад на відстані від джерел тепла.
• Використовуйте тільки аксесуари, що додаються в комплекті.
• Не використовуйте тример, якщо леза не в ідеальному стані
чи пошкоджені, адже це може спричинити травми.
• Не використовуйте на синцях, відкритих ранах, почервонілій чи обпеченій шкірі або в разі, якщо Ви маєте будь-які інші дерматологічні проблеми.
• Зверніться по пораду до лікаря, якщо Ви маєте сильне подразнення
шкіри або кровотечу після використання.
• Не використовуйте пошкоджений або несправний пристрій.
• Не кладіть прилад на тканину чи інші предмети під час використання,
адже леза можуть застрягти.
• Під час використання не ставте прилад на пласкі поверхні, як-от стіл
або стільниця, адже вібрація може спричинити падіння та пошкодження машинки.
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• Якщо прилад був пошкоджений, зверніться до авторизованого
сервісного центру. Не намагайтеся відремонтувати його власноруч.
• Прилад не призначено для використання та обслуговування дітьми
до 8 років. Особи з обмеженими фізичними, сенсорними та інтелектуальними здібностями (в тому числі старше 8 років) чи особи з нестачею досвіду й знань можуть використовувати прилад тільки під
наглядом осіб, які відповідальні за їхню безпеку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ніколи не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину.

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
7.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА
1. Проверніть кришку акумуляторного відсіку проти годинникової
стрілки, щоб відкрити його.
2. Вставте одну АА батарейку (до комплекту поставки не входить) в акумуляторний відсік, розмістивши відповідно позитивний і негативний контакти.
3. Встановіть кришку назад і проверніть за годинниковою стрілкою,
поки вона не встане на місце з характерним клацанням.
УВАГА!
• Батарейки мають вставлятися та замінюватися тільки дорослими.
• Не використовуйте перезаряджувані акумуляторні батареї.
• Ніколи не заряджайте батареї, які не призначені для підзарядки.
• Впевніться, що Ви встановили полярність батареї відповідно до позначок.
• Не зберігайте батарейки поруч із легкозаймистими матеріалами.
• Зберігайте батарейки в сухому місці за кімнатної температури.
• Не залишайте батарейки у пристроях, які не будуть використовуватись
довгий час.
ВАЖЛИВО!
Відповідально ставтеся до утилізації батарейок. Не викидайте їх разом
із іншим сміттям.

rztk.in.ua
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7.2. ПОРЯДОК РОБОТИ
ВАЖЛИВО!
Після транспортування чи зберігання пристрою в холодних (зимових)
умовах необхідно витримати його за кімнатної температури не менше
3 годин.
ПРИМІТКА
Перед першим використанням випробуйте тример на невеликій ділянці
на Вашій руці або нозі. У разі будь-яких алергічних реакцій чи надчутливості негайно припиніть використання. Не застосовуйте на чутливій і подразненій шкірі.
УВАГА!
Перед установленням та зміною насадок вимикайте пристрій.

Підрізання бороди та вусів
1. Зніміть насадку з підставки. Встановіть насадку на головку тримера,
потім проверніть її за годинниковою стрілкою для закріплення.
2. Змістіть перемикач у напрямку різальної насадки.
3. Тримайте насадку під невеликим кутом до шкіри, щоб різальні леза
легко ковзали над її поверхнею.
4. Якщо насадка забивається волоссям, вимкніть пристрій та очистіть
її щіткою, що є в комплекті, і продовжуйте використання.
5. Після кожного використання знімайте насадку, промивайте її під
теплою проточною водою і витирайте м’якою тканиною. Вставляйте насадку у відповідний отвір на підставці.
Підрізання волосся у носі та вухах
1. Зніміть насадку з підставки. Встановіть насадку на головку тримера,
потім проверніть її за годинниковою стрілкою для закріплення.
2. Змістіть перемикач у напрямку різальної насадки.
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3. Обережно проведіть тримером вздовж порожнини Вашого носа/
вуха. Не вставляйте тример на глибину понад 3 мм у ніс чи вуха.
4. Якщо насадка забивається волоссям, вимкніть пристрій та очистіть
її щіткою, що є в комплекті, і продовжуйте використання.
5. Після кожного використання знімайте насадку, промивайте її під
теплою проточною водою і витирайте м’якою тканиною. Вставляйте насадку у відповідний отвір на підставці.
УВАГА!
Обов’язково вимикайте тример під час перерв у роботі.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
8.1. ЧИЩЕННЯ
1. Вимкніть пристрій відразу після використання.
2. Зніміть насадку з корпусу обертанням проти годинникової стрілки.
3. Залишки зістриженого волосся видаліть із зовнішньої і внутрішньої
поверхонь насадки, використовуючи щіточку.
4. Промийте використані насадки під струменем теплої води, після чого
їх слід витерти та ретельно просушити.
УВАГА!
Для чищення корпусу та насадок забороняється використовувати розчинники чи абразивні засоби для чищення.

8.2. ЗМАЩЕННЯ ЛЕЗ
Для підтримання пристрою у робочому стані необхідно змащувати леза
насадок після кожного використання.
Для змащування лез використовуйте тільки силіконове мастило або мастило на основі очищеного бензину.

rztk.in.ua
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1. Нанесіть одну-дві краплі мастила на зуби лез і на задню частину верхнього леза.
2. Установіть кожну насадку на корпус та увімкніть пристрій, впевніться
у плавності ходу лез.
3. Вимкніть прилад, витріть зайве мастило сухою тканиною.
УВАГА!
Не використовуйте для змащення олію, жир, суміш олії з розчинниками.
Розчинники схильні до випарування, після чого густа олія, що залишилася, може сповільнити швидкість переміщення лез.

8.3. ЗБЕРІГАННЯ
1. Перш ніж прибрати пристрій на зберігання, очистіть його та змастіть
леза спеціальним мастилом.
2. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному
для дітей.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Пристрої RZTK проходять обов’язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.
Використання, техобслуговування і зберігання пристрою RZTK мають
здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.
Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу,
а також за заподіяння шкоди здоров’ю чи майну.
Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати при
дбання.
Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.
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Насамперед це поширюється на:
• використання виробу не за призначенням;
• використання недопущених виробником мастильних матеріалів, олив
та інших технічних рідин;
• технічні зміни виробу;
• непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.
Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи
з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого
сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:
RZTK.IN.UA

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ
• Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений
вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
• Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних
для довкілля та здоров’я людини матеріалів і речовин.
• Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його
служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій
належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту
і пластмас.

rztk.in.ua
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• Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної
переробки.
• Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований
відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
• Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних
збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:
• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)
• адресою електронної пошти:
support@rztk.in.ua
Ми завжди раді Вам допомогти!
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