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Giriş

Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen
Fakir 3 Touch Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori
Şekillendirme Cihazı satın almış olduğunuz için teşekkür
ederiz. Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak
kullanma kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu
kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı
almanız için hazırlanmıştır.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak
şekilde kullanım sonucunca ortaya çıkabilecek bir hasar
oluşması durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic.
A.Ş., sorumluluk kabul etmez.
Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir
yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi
durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.,
sorumluluk kabul etmez.

Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan
önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki
kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birisine
veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri
sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin olana kadar paketleri
saklayınız.

Kullanma talimatları
hakkında uyarılar

UYARI!
Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek
tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!
Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına
yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!
Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.
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CE Uygunluk
Deklerasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2004/108/EC Elektromanyetik
Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri’ne tamamen
uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine
sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. Aksi
kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda
yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet
verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz
zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;
Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip
cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin
kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı
kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu
cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların
yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri
çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu
maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler!
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Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik önlemleri
her zaman alınmalıdır:
• Bu cihaz sadece burun ve kulak içindeki tüylerin aynı zamanda
favori, boyun ve ense tüylerinin temizliği için tasarlanmıştır. Cihazı
sadece kendi kullanım alanı içinde kullanınız.
• Bu cihazı kesinlikle çocuklar üzerinde denemeyiniz. Çocukların
cihaza ulaşmasını önlemek için cihazı uzak bir yerde saklayınız.
• Paketleme materyallerini çocuklardan uzak tutunuz.
• Çocukların cihazın pillerine ulaşmasına kesinlikle engel olunuz.
Pillerin yutulması çocuklar açısından büyük bir tehdit
oluşturmaktadır. Pillerin yutulması durumunda kesinlikle doktora
başvurulması gereklidir.
• Cihazınızı asla 0.5 cm den fazla kulağınızın ya da burun deliğinizin
içine sokmayınız. Aksi takdirde kulak zarınıza ve ya burnunuzun
içindeki mukoza zarına zarar verebilirsiniz.
• Cihazınızı kullanmadan önce kesme başlığının ve değişebilen
başlığın güvenli bir şekilde yerine yerleştiğinden emin olunuz.
• Cihaz içinde kullanılacak olan pilin şarj edilebilir ve ya tepkisel
özellikte olmaması, ayrılmaması, ateşe atılmaması ve ya kısa
devre olmaması gereklidir.
• Cihazınızı temizlerken, pil kapağının sıkıca kapanmış olduğundan
emin olunuz.
• Cihazı kullandıktan sonra, kapalı konuma getirip, kesme başlığını
eğer çıkartılmışsa geri takınız ve başlık koruma kapağını cihaza
takınız.
• Bitmiş piller cihazınıza akıntıya ya da zarara sebebiyet
verebilmektedir, bu sebeple bitmiş pilleri daha fazla kullanmayıp
atınız.
• Cihazınızı herhangi bir durumda hasar görmüşse kullanmayınız.
Tamir işinin yapılması ve ya bilgi almak için kesinlikle yetkili bir
Fakir servisine başvurmalısınız.

DİKKAT!
Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını
ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.
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1X1,5 V dc (AA pil)
Kullanım ömrü: 7 yıl

Ürün Bilgileri

Cihaz Açıklamaları
1

1.Favori, ense, boyun kılıve detay başlığı
2. Kaş kesme&düzelte başlığı
3. Burun&Kulak kılı temizleme başlığı
4. On-Off Düğmesi
5. Pil haznesi
Yardımcı aparatlar:
- 5 kademeli datay başlığı tarağı
- İki farklı kaş kesme başlığı tarağı
- Temizleme fırçası
- Bakım yağı
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Pil Yerleştirme

Cihazınız 1 adet AA kalem pil ile çalışır
1. Pil haznesini açmak için cihazın alt tarafını saat yönünde
1cm kadar solla çevirin.ve çekin.
2. Bir adet AA Pil +yönü gövdeye gelecek şekilde pil
yuvasına yerleştirin.
3.Tekrar alt parçayı gövdeye takıp sağa doğru çevirerek
yerine oturtunuz.

Pil Uyarıları

Alkalin olmayan piller cihazın performansını bozar
Eğer cihaz uzun zaman kullanılmayacaksa pillerini çıkartınız
Pilin oksitlenmesini engellemek için cihazı nemsiz/kuru
ortamda muhafaza ediniz
Bu cihazda Şarjedilebilir piller kullanmayınız. şarjedilebilir
piller düşük voltajda cihazın kesim performansını etkiler.

Kullanım

Cihazınızı kullanmadan once;
Sakal , bıyık ve favoriler kuru olmalıdır. Kesim öncesi losyon
yada krem sürülmemelidir.
İstenilen kıl , kaş boyun a uygun trafk başlığının
takıldığından emin olunuz. Başlangıçta istenilenden daha
kısa kesme olasılığına karşı.
en uzun kesim ayarıyla başlamanız tavsiye edilir.
Öncelikle keseceğiniz bölgeyi tarayınız.

Cihazın
çalıştırılması ve
kapatılması

• Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için açma/kapama
düğmesini ileriye veya geriye doğru kaydırınız.
• Cihazınızı her kullanımdan sonra “temizleme” kısmında
belirtildiği şekilde temizleyiniz.

Kulak burun kılı
temizleme başlığının
kullanımı

• Kulak burun kılı temizleme başlığını cihazın baş kısmına
yerleştirip hafifçe sola çevirerek oturmasını sağlayınız.
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KULLANIM

Kulak tüylerinin
temizlenmesi

• Cihazı çalıştırınız ve kulağınızın içine
dikkatli bir şekilde yerleştiriniz.
• Cihazı dikkatli bir şekilde tüylerin
bulunduğu kısımda hareket ettiriniz.
• İstenmeyen tüyler hemen kesilecektir.

Burun tüylerinin
temizlenmesi

• Cihazı çalıştırınız ve dikkatli bir şekilde
burnunuzun ön kısmının içine doğru
yerleşiriniz.
• Dairesel hareketlerle burnunuzun içindeki
tüyleri temizleyiniz.
• İstenmeyen tüyler hemen kesilecektir.

Favori, ense, boyun
kıllı temizleme
başlığının kullanımı

• Cihazı kapalı pozisyona getiriniz.
• Kulak burun kılı temizleme başlığını sağa
doğru çeviriniz ve cihazdan çıkartınız.
• Favori ense, boyun kılı temizleme başlığını
cihaza yerleştirip, sıkıca sola doğru
çeviriniz.
• Başlığı cildinize çapraz dar bir açıyla
yukarıdan aşağıya doğru baskı uygulamadan hareket
ettiriniz. Başlığı asla aşağıdan yukarıya doğru hareket
ettirmeyiniz ve başlığın yan kısımmlarıyla cildinizdeki tüyleri
almaya çalışmayınız. Kendinizi kesebilirsiniz.
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Kaş kesme düzeltme
başlığının kullanımı

• Cihazı kapalı duruma getiriniz.
• Favori ense, boyun kılı temizleme başlığını sağa doğru
çevirerek çıkartınız.
• Kaş kesme ve düzeltme başlığını cihaza yerleştirip sola
doğru çevirerek oturmasını sağlayınız.
• İki farklı uzunlukta tarak başlıklarını isteğe göre takarak
kaşınızdaki fazlalıkları tarayarak kesebilirsiniz.Ayrıca kesici
başlık yardımıyla kaş çizginizin etrafındaki istenmeyen
kaşları da kesebilirsiniz.

Temizleme

• Cihazı kapalı konuma getiriniz.
• Cihazınızın dış yüzeyini nemli yumuşak bir bezle siliniz.
• Cihazınızı 3 haftadan uzun süreli kullanmayacaksanız,
içinde bulunan pilleri çıkarmanız tavsiye edilir.
• Cihazınızın başlıkları yıkanabilmektedir. Bıçak kısmını
önce temizleme fırçasıyla ardından musluk altında
temizleyebilirsiniz. Bıçağınızın başlığı paslanmaz çelik
özelliğine sahiptir. Geri takmadan önce mutlaka kuru
olmasına özen gösteriniz.
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Geri Dönüşüm

GERİ DÖNÜŞÜM

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik
kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar
için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.
Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte
atılmamalıdır.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme
uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri
dönüşüm çöp kutularına atınız.
Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE direktiflerine
uygundur.

Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek
için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.
Ürünümüz Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş adına
Ningbo Bangshou Electric Co.,Ltd. Xiaxiang, Tanjialing West
Road, Lanjiang District, Yuyao City, Zhejiang Province, China
Tel: +86 574 62703033 tarafından üretilmiştir.
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GENERAL

Introduction

Thank you for purchasing Fakir 3 Touch Nose&Ear Hair,
Sideburn and Eyebrow Trimmer, which has been designed
and manufactured to give you many years of trouble-free
service.
You may already be familiar with using a similar product,
but do please take time to read these instructions - they have
been written to ensure you get the very best from your
purchase.

Liability

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. will accept no
liability for damages resulting from failure to comply with the
operating instructions. Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic.
A.Ş. cannot assume any liability in case the appliance is
used for other purposes than its intended use or handled,
repaired or serviced improperly.

Safety is important

For yours and others safety please read the instructions before
using the appliance. Please keep this instruction in a safe place
for the further use. If you pass the appliance on, pass on the
instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are
satisfied that the appliance is working.

Notices in the operating
instructions

WARNING!
Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in
jury or death.

ATTENTION!
Indicates notices of risks that can result in damage to the
appliance.
NOTICE!
Emphasizes tips and other useful information in the
operating instructions.
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CE Declaration of
Conformity

This appliance fulfills the requirements of the Appliance and
Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives
2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and
2006/95/EC “Low-Voltage Directive.” The appliance bears
the CE mark on the rating plate.

Usage Area

This product designed for just household use. Otherwise it
will be accepted as “out of warranty conditions” by our
Authorized Services.

Unauthorized use

The examples of unauthorized use listed here can result in
malfunctions, damage to the appliance or personal injury:
This appliance is not designed to be used by persons
(including children) with limited physical, sensory or mental
capacities or by persons lacking in experience and/or
knowledge, unless they are supervised by someone who is
responsible for their safety or have received instructions on
how to use the appliance. Childrenshould be supervised to
ensure that they do not play with the appliance. Electric
appliances are not toys for children! Therefore, use and
store the appliance away from the reach of children. Do not
let the power cord dangle from the appliance. Keep
packaging films away from children - danger of suffocation!
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Important Safeguards

SAFETY
When use electrical appliances, basic safety precautions should
always be followed, including the following:
• This appliance is intended for cutting body hair in nose and ears
as well as sideburns and the neckline. Please use this appliance
for its intended use only.
• It is intended for home use and not suitable for commercial
purposes (in barbers etc.).
• Do not use the trimmer on children. Keep the unit out of children’s
reach.
• Keep packing material away from children.
• Batteries can be highly threatening if swallowed. Therefore, keep
battery and trimmer out of children’s reach. If a battery has been
swallowed seek medical advice immediately.
• Do not insert the trimmer more than 0.5 cm into ear or nostril as
you could injure your eardrum or the mucous membrane in your
nose.
• Before using the trimmer, make sure the cutting head or detail
attachment is securely fitted.
• The battery supplied with the trimmer must not be recharged or
reactivated by other means, take apart, thrown into fire or
short-circuited.
• When cleaning the unit, make sure the battery cover is firmly
closed.
• Switch the unit off after use, return the cutting head to the trimmer
(if removed), and fit the protective cap.
• Remove a spent battery from the unit straight away as it could
leak and cause damage.
• Do not operate appliance if it is damaged in any manner. Call an
authorized Fakir Service for information on examination, repair,
or adjustment.

NOTE
Please read all instructions and safety guards
carefully.

Please keep this instruction manual for further usage.
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1x1, 5 V dc (AA battery)
Usage life:7 years

Specifications

Product Description
1

4

1. Detail groomer
2. Eyebrow trimmer
3. Nose trimmer
4. On/Off switch
5. Battery compartment
- 5 Positioning trimming comb for
sideburn& neckline
- Two different transparent combs
for eyebrow head
- Cleaning brush
- Cleaning oil

2
5

3
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Inserting The Battery

USAGE

Your clipper requires 1 “AA” alkaline battery.
1. To open the battery compartment, turn the base of the unit
approximately 1cm counter – clockwise (to the left ) and pull
it off.
2. Insert 1 “AA” battery into the unit, positive end first.
3. Replace the base and turn it 1cm clockwise (to the right) to
lock it into place.

Battery cautions

• Use of non-alkaline batteries will impair the unit’s operating
performance.
• Remove batteries if the unit is not in use for long periods.
• To prevent battery corrosion, the unit should be stored in a
dry environment.
• Do not use rechargeable batteries with this appliance. The
lower voltage in rechargeable batteries impairs the performance of the cutting unit.

Before using your
groomer

• Beard, moustache or sideburn hairs should be dry. Avoid
using lotions before using your groomer.
• Be certain that the hair length attachment is at the desired
setting. When first using, you may want to begin on the
highest setting (longest hair) to prevent trimming off too
much hair initially.
• Comb hairs outward so they are at their maximum height
and facing in the same direction.

Switching the
trimmer on and off

• Slide the on/off switch forwards or back wards to switch the
unit on or off.
• Clean the trimmer after each use as described in the chapter
“cleaning”.

Using Ear&Nose
Trimmer Attachment
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Place the ear&nose trimmer attachment top of the body by
turning right side.

USAGE

GB

Trimming ear hair

• Switch the trimmer on and carefully insert
it into the outer parts of your ear.
• Carefully move the trimmer along hairy
parts of your ear.
• The unwanted hair will be cut instantly.

Trimming
nasal hair

• Switch the trimmer on and carefully insert
it into the front of the nostril.
• Remove nasal hear by carefully moving
the trimmer in a circular motion.
• The unwanted hair will be cut instantly.

Using Neckline&sideburn
Trimmer Attachment

• Switch the trimmer off.
• Turn the cutting head left side and take
it off.
• Place the neckline&sideburn attachment
on the unit and turn it tight to right side.
• Move the detail attachment at a shallow
angle across the skin from top to bottom
without applying pressure. Do not move the unit from bottom
to top and do not guide it sideways. You could cut yourself.
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USAGE

Using Eyebrow
Trimmer Attachment

• Switch the trimmer off.
• Turn the neckline&sideburn head left side and take off.
• Place the eyebrow trimmer on the unit and turn it tight to right
side.
• For trimming, attach one of the attachment combs onto the
vertical linear trimmer.
• Gently guide cutting unit to stray, unwanted hairs along the
eyebrow line or protruding from the eyebrow itself.

Cleaning

• Please switch the appliance off.
• Wipe the outer of your unit with a soft, damp cloth.
• If the unit is not to be used for over 3 weeks, take the
battery off from the appliance.
• All attachments are washable.
• Remove any hairs left in the cutting head using the
cleaning brush supplied after that, clean the cutting head
under the running water. The blades are stainless steel.
Always keep the blades dry completely, before putting
them on your appliance again. Never wash the cutting
head under the water when it is fitted to your nose trimmer.
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If the service life of the device has ended, in particular if
functional disturbances occur, make the worn-out device
unusable by cutting through the power cable.
Dispose of the device according to the environmental
regulations applicable in your country.
Electrical waste must not be disposed of
together with household waste. Bring the
worn-out device to a collection center. The
packaging of the device consists of recycling
capable materials. Place these, sorted out
according to material, in the collectors provided,
so that recycling can be
carried out on them.
For advice on recycling, refer to your local
authority or your dealer.
This appliance is compatible with 2002/96/EC WEEE
directive.

Dispatch

Carry the appliance in the original package or a similar,
well-padded package to prevent damage to the appliance.
This product is produced on behalf of Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış
Ticaret A.Ş by Ningbo Bangshou Electric Co.,Ltd.
Xiaxiang, Tanjialing West Road, Lanjiang District, Yuyao City,
Zhejiang Province, China Tel: +86 574 62703033
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Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
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