
HM-1016 

Машинка за подстригване 

 

Инструкции за употреба 

 

 

Преди да започнете работа с уреда, прочетете внимателно инструкциите 

и ги съхранете. 

 

 

 

 

 



Внимание  

1. Имайте предвид и съветите за безопасност. Неспазването може да доведе до смърт, 

сериозно нараняване, токов удар, пожар или късо съединение. 

2. Разединете променливотоковия адаптер от извода, когато почиствате машинката за 

подстригване. Винаги хващайте променливотоковия адаптер, а не захранващия 

кабел. 

3. Не използвайте машинката за подстригване, ако захранващият кабел или адаптерът 

са износени или ако адаптерът не приляга добре в контакта. 

4. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел и внимавайте да не се 

захване между други предмети. Не повреждайте и не деформирайте захранващия 

кабел. 

5. Почиствайте щепсела редовно, за да отстраните замърсяванията. 

6. Захранващият кабел не може да се заменя, ако се повреди. Променливотоковият 

адаптер трябва да бъде изхвърлен. 

7. Не използвайте машинката за подстригване включена в променлив ток в банята. 

8. Не поставяйте и не отстранявайте променливотоковия адаптер с влажни ръце. Не 

позволявайте адаптера да се навлажни. 

9. Не бършете машинката за подстригване или променливотковия адаптер с белина, 

бензен или спирт. 

10. Не притискайте острието срещу кожата. 

11. Не използвайте машинката за подстригване за други цели, освен за подстригване, и 

не подстригвайте с уреда домашни любимци. 

12. Проверете дали остриетата не са повредени или деформирани преди употреба. 

13. Не разглобявайте и не променяйте машинката за подстригване. Не правете опити за 

ремонт. Ремонтите винаги трябва да се извършват от упълномощен сервиз. 

14. Уредът не е предназначен за използване от лица с намалени физически, сензорни 

или умствени способности, или лица, които нямат опит и познания. 

15. Не оставяйте машинката за подстригване в обхвата на деца. 

16. Зареждайте машинката за подстригване при стайна температура, за да работи 

правилно Не съхранявайте машинката за подстригване на места, изложени на 

непосредствена слънчева светлина или в близост до нагреватели или други 

източници на топлина. 

17. Машинката за подстригване може да се загрее по време на работа и/или зареждане. 

Това е нормално. 

18. Не използвайте захранващ кабел или променливотоков адаптер, който не е 

специално предназначен за този модел. 

19.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете уреда сух! 

20. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени 

физически, осезателни или умствени възможности или с липса на опит и познания, 

ако бъдат наблюдавани или инструктирани относно безопасната употреба и 

разбират присъщите опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и 

поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца без надзора на възрастен. 



  

 

 



 

 



 

 

 

След почистване на ножа с вода или четка 

поставете няколко капки масло в посочените 

от стрелките точки. 



 

 

 

 
 

 

 

 

Свържете захранващия кабел към машинката за 

подстригване, и поставете щепсела в контакта. 

При зареждане светлинният индикатор на машинката 

свети в червен цвят. 



Преди да започнете работа с уреда, прочетете изцяло настоящите инструкции и 

запазете за бъдещи справки. 

 

Идентификация на частите (вижте фиг.1) 

① Нож  

② Бутон за режещия гребен 

③ Ключ на захранването 

④ Бутон на ограничителния гребен 

⑤ Светлинен индикатор аз зареждане 

⑥ Ограничителен гребен 3-24mm 

⑦ Ограничителен гребен 14-35mm 

⑧ Почистваща четка 

⑨ Зарядно устройство 

⑩ Овлажняващо олио 

 

 

Използване на машинката за подстригване (вижте фиг.2/3) 

1. Първо притиснете захранващия превключвател от лявата страна, за да стартирате 

машинката. Когато двигателят стартира правилно, може да се извършва 

подстригване. 

2. Подстригване с ограничителен гребен: ограничителният гребен има регулируеми 

позиции, които могат да се настроят според изискванията на потребителя.  

3. Машинката предлага захващане за изтъняване отпред. Можете да го придвижите 

вляво за пълно изтъняване на косата.  

 

Почистване и поддръжка (вижте фиг. 4/546) 

Препоръчваме редовно да почиствате машинката за чистота и удобство. Редовното 

почистване ще запази машинката в добро състояние и ще предотврати възникване на 

миризми от бактерии, както и ще запази ефективността при подстригване. 

1. Натиснете превключвателя, за да изключите машинката. 

2. Хванете ножа. Издърпайте навън, както е показано на фигурата, и отстранете ножа. 

3. Почиствайте режещата глава и машинката с четка. Можете да промиете сглобката 

на ножа директно под крана на чешмата. След промиване избършете ножа с кърпа и 

го подсушете с въздух. 

4. Сглобете отново частите на машинката в обратен ред. 

⚫ След почистване на ножа с вода или четка поставете няколко капки масло в 

посочените от стрелките точки. 

 

Бръсначът не може да се мие. Не поставяйте бръснача във вода и не мийте под фасета. 

Предупреждение: поддържайте уреда сух. 

 

 



Поставяне на ножа (вижте фиг.7) 

1. Поставете лентата за разполагане на ножа в отвора за позициониране на главата. 

2. Хванете ножа и притиснете внимателно главата. 

3. Притиснете ножа напред в катарамата за заключване и приложете налягане. 

Монтажът завършва, когато чуете щракване. 

4. Ножовете са поставени. 

 

Поставяне и използване на ограничителния гребен (вижте фиг.8) 

1. Можете да монтирате ограничителен гребен, ако се нуждаете от него. 

2. Фиксирайте позициониращата колона към отвора в корпуса, който се намира от 

страната на ограничителния гребен. След това хванете и притиснете другата страна 

на ограничителния гребен. Уверете се че отворът пасва в режещата глава. Ще чуете 

звук от щракване. След това можете да използвате гребена при подстригване. 

3. След използване притиснете дръжката на гребена и го извадете. 

 

Зареждане (вижте фиг.9) 

1. Първо се уверете, че машинката за подстригване не работи преди да започнете 

зареждане. След това свържете със зарядното устройство. Индикаторът за 

зареждане светва при включване на зарядното устройство.  

2. Най-дългото време за зареждане е 8 часа. Не зареждайте уреда повече от 8 часа, 

за да предотвратите стареенето на батерията и да избегнете неприятните ефекти по 

време на работа.  

3. Машинката за подстригване е plug and play.Това означава, че може да се използва 

по време на зареждане при условие на използване на малко електричество. 

4. Ако възнамерявате да вземете машинката по време на пътуване, първо я 

заредете напълно.  

 

Рециклиране на батерията (вижте фиг.10) 

Батериите съдържат вещества, които замърсяват околната среда. Батериите в тази 

машинка за подстригване не са предназначени за смяна от потребителите. Въпреки това 

могат да се сменят в упълномощен сервизен център. 

1. Описаната по-долу процедура е предназначена само за отстраняване на 

презареждащи се батерии за целите на правилното им изхвърляне. 

2. Преди да извадите батерията е необходимо да я разредите напълно. 

3. Не отстранявайте батерията по време на зареждане. 

 

 

 



Технически спецификации: 

Модел No: HM-1016 

Захранващ източник: 100-240V ~ 50/60Hz 

Изходно напрежение: 3,6V 1A 

Изходна мощност: 6W 

Време за презареждане 8 часа 

Продуктът е предназначен само за използване у дома. 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 

отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 

отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 

възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от 

неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за 

постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 

задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 

 


