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Täname Teid, et valisite Remingtoni® toote. Meie tooted vastavad kõige 
kõrgematele kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, 
et uuest Remingtoni® tootest on Teile palju abi. Enne seadme kasutamist 
lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks vaja-
duseks kindlas kohas alles.

HOIATUS

 Kasutage seadet vaid selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. 
Kasutage ainult Remingtoni® soovitatud originaaltarvikuid.

 Ärge kunagi kasutage seadet, mis ei tööta korralikult, mis on maha või 
vette kukkunud või muul viisil viga saanud.

KASUTUSELEVÕTT

■ JUUKSELÕIKURI LAADIMINE
Enne esmakasutust laadige juukselõikurit 14–16 tundi.

► Veenduge, et seade on välja lülitatud.
► Ühendage toiteadapter esmalt seadmega ja seejärel pistikupessa. Süttib 

laadimise märgutuli.

Lõikuril on ülelaadimiskaitse. Kui Teil pole plaanis seadet pikema aja jooksul 
kasutada (nt 2–3 kuud), eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast ning pange 
seade hoiukohta. Enne juukselõikuri uuesti kasutamist laadige selle aku täis.

Aku kasutusea pikendamiseks laske sel iga kuue kuu möödudes täielikult 
tühjeneda ning seejärel laadige akut 14–16 tundi.

■ VÕRGUTOITEL KASUTAMINE
► Ühendage toiteadapter esmalt seadmega ja seejärel pistikupessa.

 HOIATUS: ainult võrgutoitel kasutamine lühendab aku kasutusiga.
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KASUTAMINE

■ ENNE ALUSTAMIST (JOONIS A)
► Kontrollige, kas lõikur on juustest jms puhas.
► Inimene, kelle juukseid lõigatakse, peab istuma nii, et ta pea on umbes Teie 

silmade kõrgusel.
► Enne lõikamist kammige juuksed läbi, et need oleksid pusadeta ja kuivad.

Ühtlase pikkusega lõikuse tagamiseks saate 5-astmelise reguleerkettaga seada 
eri lõikepikkusi. Lõikepikkuse valimiseks seadke reguleerketas soovitud numbri 
kohale. Soovitud juuksepikkuse numbriasetusi näete alltoodud tabelist.

Aste Pikkus
1 3 mm
2 5 mm
3 6,5 mm
4 9,5 mm
5 12,5 mm

■ LÕIKEPIKKUSE SEADMINE (JOONIS B)
Juukselõikuri lõikepikkust saab reguleerketast keerates hõlpsasti muuta.

► Pikema lõikepikkuse seadmiseks keerake reguleerketast lõikuri pealmise 
osa suunas ning lühema lõikepikkuse seadmiseks lõikuri alumise osa 
suunas. Ketas lukustub klõpsatusega ühele 5-st astmest.

► Juuste kogemata liiga lühikeseks lõikamise vältimiseks alustage piiramist 
pikema lõikepikkusega (3 või 4). Kui olete asetustega juba harjunud, oskate 
valida soovitud lõikepikkuse.

■ KAMM
 Pange tähele: lõikepikkuse reguleerketta kasutamiseks peab kamm olema 

seadme külge kinnitatud.

Eemaldage seadmelt kamm ja lõiketerakate siis, kui soovite juukseid ülilühike-
seks lõigata või lõiketera puhastada.

■ EEMALDAMINE
► Veenduge, et toitenupp on väljalülitatud asendis.
► Hoidke lõikurit ühes käes nii, et reguleerketas ei liiguks, ning teise käega 

tõmmake kamm ja lõiketerakate lõikuri küljest ettevaatlikult ära. Kammi ja 
lõiketerakatet saab eemaldada ja tagasi panna mis tahes lõikeastme korral.
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■ PAIGALDAMINE
► Veenduge, et toitenupp on väljalülitatud asendis.
► Hoidke lõikurit ühes käes nii, et reguleerketas ei liiguks, ning teise käega 

lükake lõiketerakate ja kamm lõikuri külge, kuni need klõpsatusega oma 
kohale kinnituvad.

 Pange tähele: kammi saab lõikuri külge kinnitada ainult ühtepidi; kui see 
korralikult ei kinnitu, eemaldage see ning keerake teistpidi.

JUUSTE LÕIKAMINE

1. Alustage kukla poolt. Hoidke lõikurit käes, nagu näidatud joonisel C, ning 
lükake seda aeglaselt pealae suunas ja jälgige, et lõikate ära soovitud 
määral juukseid. Liikuge ülespoole kuni pealaeni. Seejärel keerake lõikur 
ümber ning lõigake pealaelt allapoole kuni kuklani. SCC100 on kahesuuna-
line juukselõikur, seetõttu võite lõigata mõlemas suunas.

2. Korrake sama toimingut kukla mõlemal küljel. Jälgige, et lõigatud juuksed 
on pea mõlemal küljel sama pikkusega.

3. Pealae juuste lõikamiseks lõigake neid mõlemas külgsuunas eest tahapoole, 
kuni juuksed on soovitud pikkusega (JOONIS C).

4. Kõrvade ümbruse ning lühikeste kuklakarvade täppispiiramiseks vajutage 
väljalükatava piirli vabastusnupule. Olge ettevaatlik: ärge puudutage piirliga 
kõrvu ega vajutage piirlile liiga tugevalt (JOONIS D).

5. Kontrollige kogu pea üle, et kusagil ei oleks ebatasaseid kohti.

JUUKSELÕIKURI HOOLDUS

■ ENNE ALUSTAMIST
1. Enne puhastamist eemaldage juukselõikuri küljest toitejuhe.
2. Ärge kasutage juukselõikurit enne, kui see on kuiv.

■ PUHASTAMINE (JOONIS E)
1. Eemaldage lõikurilt kamm, selleks tõmmake see lõiketerade küljest ära.
2. Parima tulemuse saamiseks eemaldage ka lõiketerakate.
3. Seejärel pühkige juuksekarvad kaasasoleva harjaga seadmest ära.
4. Võimaliku allesjäänud mustuse võite ka jooksva kraanivee all ära loputada.
5. Pärast puhastamist lükake lõiketerakate seadme külge tagasi.
6. Kinnitage kamm uuesti seadme külge.

 Pange tähele: pärast loputamist tuleks lõiketeri parima lõiketulemuse 
saamiseks ja nende kasutusea pikendamiseks õlitada.


