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Sensitive Precision™ Beauty Styler
O Brugsanvisning z Bruksanvisning R Käyttöohjeet

O Sikkerhedsinformation z Sikkerhetsinformasjon
• Læs venligst alle instrukser inden produktet tages i brug
• Opbevar ikke produktet i nærheden af varmelegemer, ild eller i

direkte sollys
• Må ikke anvendes, hvis klingernes inder- eller yderside eller

kam-tilbehøret er beskadiget
• Hvis du har følsom hud, er overfølsom over for kosmetik eller let

får irriteret hud ved barbering, skal du afprøve produktet på arm
eller ben, inden det bruges andre steder

• Må ikke anvendes med barbergele eller skum.
• Må kun anvendes på tør hud
• Selv om trimmeren kan skylles med vand, må den ikke

nedsænkes i vand
• Rens trimmeren med vand fra hanen.
• Anvend ikke havvand, cleanser eller varmt vand
• Må ikke adskilles
• Opbevares utilgængeligt for børn

• Les alle instruksjoner før du bruker dette produktet
• Ikke legg produktet i nærheten av varmeapparater, brann eller

under direkte sollys.
• Må ikke brukes hvis det er noen skader på innsiden / utsiden av

bladene eller kam-tilbehøret
• Hvis huden din er følsom, allergisk mot kosmetikk eller blir lett

irritert når du barberer deg, kan du teste på armer eller ben før du
bruker produktet

• Må ikke brukes sammen med barbergel eller -skum
• Må kun brukes på tørr hud
• Selv om trimmeren kan skylles i vann, må den ikke legges i vann
• Rens hårfjerneren i springvann.
• Ikke bruk sjøvann, såpe eller varmt vann.
• Må ikke demonteres
• Oppbevares utilgjengelig for barn

• Drej hætten fra stillingen ‘0’ til ‘

∆

’ og træk hætten af
• Isæt (eller udtag) batteriet og sæt batterihætten på igen, lås den

på plads ved at dreje fra stillingen ‘

∆

’ til ‘0’ for at være sikker på,
at den er tæt og kan holde fugt ude

• Brug kun alkalisk AA-batteri.
• Ikke-alkaliske batterier kan være svage og vil kun holde

en kort tid.
• Hvis batteriet lækker, skal det omgående tages ud og

materiale der er lækket, skal vaskes af.

• Vri hetten fra ‘0’-stilling til ‘

∆

’-stilling og dra av hetten
• Sett inn (eller fjern) batteriet og bytt batterihetten, lås ved å vri fra

‘

∆

’-stilling til '0'-stilling, for å sikre at den er tett og fuktbestandig
• Vi anbefaler bruk av Alkaline AA batteri.
• Ikke-alkaliske batterier kan være svake i kraft og vil kun vare en

kort periode
• Dersom det oppdages noen lekkasje fra batteriet, må
batteriet og evt. materialer det er lekket på, fjernes
umiddelbart

• Sæt det ønskede trimmerhoved på ved
at sætte det fast på toppen af enheden
og drej med urets retning indtil det
klikker

• Kammen fastgøres ved at placere den
oven på trimmerhovedet indtil den
klikker på plads

• Tænd ved at dreje enhedens bund fra
stillingen ‘0’ til ‘1’

• Berør huden let med trimmeren og
bevæg den modsat retningen af
hårvæksten

• Fest ønsket hårfjerningshode ved å
plassere det øverst på enheten, og vri
med klokken til du hører et klikk

• Hvis nødvendig, fest kammen ved å
plassere den over hårfjerningshodet til
den klikker på plass

• For å slå på, roter bunnen av enheten
fra '0'-stilling til '1'-stilling

• Berør huden lett med hårfjerneren og
beveg mot hårets vekstretning

• Sikre at apparatet er slått av
• Bruk rensebørsten til å tørke bort uønsket hår eller støv
• Ikke vask hoveddelen av enheten, for å unngå fare for skader forårsaket av

kontakt med vann
• Skyll hårfjerningshodene direkte i rent vann fra springen
• Tørk enheten etter rengjøring
• Det anbefales å tilsette bladene 1-2 dråper

av smøreolje og slå på i 2-3 sekunder for å
sikre bladenes holdbarhet

For ytterligere informasjon, vennligst besøk
www.veet.no
Kriteriene for oppgjør av forbrukertvister skal
gjelde for oppgjør av enhver forbrukertvist.
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O Isætning/udtagning af batteri z Innsetting/fjerning av batteri

O Anvendelse z Bruk

O Rengøring z Rengjøring

Sensitive Precision™ Beauty Styler
[ Bruksanvisning

[ Säkerhetsanvisningar R Varotoimet
• Läs samtliga instruktioner innan du använder produkten
• Placera inte produkten nära värmekällor, eld eller i direkt solljus
• Använd inte produkten om in-/utsidan av bladen eller

kamtillbehören är skadade
• Om du har känslig hud, är allergisk mot kosmetiska produkter

eller om din hud lätt blir irriterad efter rakning, testa på armar eller
ben innan du använder produkten

• Använd inte produkten tillsammans med rakkräm eller rakskum.
• Får endast användas på torr hud
• Produkten är vattentät men får inte blötläggas i vatten
• Skölj trimmerhuvuden med kranvatten.
• Använd inte saltvatten, rengöringsmedel eller varmvatten
• Får inte demonteras
• Förvaras oåtkomligt för barn

• Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
• Älä säilytä tuotetta lämmityslaitteiden tai avotulen lähellä tai

suorassa auringonvalossa.
• Älä käytä tuotetta, jos terien tai harjan sisä- tai ulkopuolella on

vaurioita.
• Jos ihosi on herkkä, allerginen kosmetiikalle tai ärsyyntyy helposti

ihokarvanpoistosta, kokeile tuotetta ensin käsivarsiin tai sääriin
ennen sen käyttöä.

• Älä käytä ihokarvanpoistogeelin tai -vaahdon kanssa.
• Käytä vain kuivalla iholla.
• Vaikka tuotteen voi huuhdella vedellä, sitä ei saa upottaa veteen.
• Huuhtele tuote vesijohtovedellä.
• Älä käytä merivettä, puhdistusainetta tai kuumaa vettä.
• Tuotetta ei saa purkaa osiin.
• Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

• Vrid batterilocket från position 0 till position "

∆

" och avlägsna
batterilocket

• Sätt in (eller ta ur) batteriet och sätt tillbaka batterilocket. Lås
batterilocket på plats genom att vrida det från position "

∆

" till
position 0 för att säkerställa att det sluter tätt och därmed är
fuktresistent

• Använd endast alkaliskt AA-batteri.
• Icke-alkaliska batterier kan vara mindre kraftfulla och

kommer endast att vara en kortare period
• Om du upptäcker läckage från batteriet, avlägsna

det omedelbart tillsammans med
eventuellt utläckt material

• Kierrä kansi "0"-asennosta "

∆

"-asentoon ja vedä irti.
• Aseta (tai irrota) paristo ja palauta paristolokeron kansi takaisin

paikalleen kiertämällä sen "

∆

"-asennosta "0"-asentoon. Varmista,
että kansi on tiivis ja kosteudenkestävä.

• Käytä ainoastaan AA-alkaliparistoja.
• Muut kuin alkaliparistot voivat olla heikompitehoisia ja kestää

lyhyemmän ajan.
• Jos huomaat pariston vuotavan, poista välittömästi paristo
ja mahdolliset muut materiaalit, joille paristo on vuotanut.

• Fäst önskat trimmerhuvud genom att
sätta fast det på enhetskroppen. Vrid
medsols tills ett klick hörs

• Vid behov, fäst kammen ovanpå
trimmerhuvudet. Den sitter på plats när
du hör ett klick

• För att starta enheten, vrid basen från
position 0 till position 1

• Trimmern ska vidröra huden lätt. För
trimmern mot hårstrånas växtriktning

• Kiinnitä tarvitsemasi trimmauspää laitteen
yläosaan ja kierrä myötäpäivään, kunnes
se napsahtaa paikalleen.

• Kiinnitä tarvittaessa harja trimmauspään
päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.

• Käynnistä laite kiertämällä laitteen
alaosaa "0"-asennosta "1"-asentoon.

• Kosketa trimmerillä kevyesti ihoa ja liikuta
sitä ihokarvojen suunnan vastaisesti.
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[ Sätta in/ta ur batteriet R Pariston asettaminen / poistaminen

[ Användning R Käyttö

[ Rengöring R Puhdistus

• Kontroller, at der er slukket for enheden
• Brug rensebørsten til at fjerne hår og støv
• Vask ikke selve trimmeren, da der er risiko for
beskadigelse ved kontakt med vand
• Trimmehovederne kan skylles direkte med rent vand
fra hanen
• Tør enheden af efter rengøringen
• Det anbefales at komme 1-2 dråber smøreolie på
klingerne og tænde apparatet i 2-3 sekunder for at
forlænge klingernes levetid
For yderligere oplysninger kan du besøge www.veet.dk
Forbrugerklager vil blive afgjort efter den gældende
forbrugerlovgivning.

• Varmista, että laite on sammutettuna.
• Poista ihokarvat ja pöly laitteesta puhdistusharjalla.
• Älä pese laitteen runkoa, jotta vesi ei vaurioita sitä.
• Huuhtele trimmauspäät suoraan puhtaalla vesijohtovedellä.
• Pyyhi laite kuivaksi puhdistuksen jälkeen.
• Terien käyttöiän takaamiseksi

suosittelemme 1−2 voiteluöljytipan
lisäämistä teriin ja laitteen käynnistämistä
sen jälkeen 2−3 sekunniksi.

Katso lisätietoja osoitteesta www.veet.fi
Mahdollisten kuluttajariita-asioiden
ratkaisussa sovelletaan
kuluttajariita-asioiden ratkaisuperusteita

• Säkerställ att enheten är avstängd
• Använd rengöringsborsten för att borsta bort eventuellt
hår eller damm
• Tvätta inte enhetskroppen då detta kan orsaka
fuktskador
• Trimmerhuvuden kan sköljas med kranvatten
• Wipe unit after cleaning Torka av enheten efter rengöring
• Vi rekommenderar att du tillsätter 1–2 droppar smörjolja
på bladen och startar enheten 2–3 sekunder för att
förbättra bladens livslängd
För ytterligare information, besök www.veet.se
Kriterierna för reglering av konsumenttvister ska tillämpas
för att lösa eventuella tvister i konsumentfrågor.




