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Благодарим, че избрахте нашите продукти. Те са създадени така, че да удовлетворяват и 

най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се да се 

възползвате от новия уред. Прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете 

на безопасно място за бъдещи справки. 

ВНИМАНИЕ:  

⚫ Използвайте уреда само по предназначение, което е описано в настоящото 

ръководство. Не използвайте непрепоръчвани приставки. 

⚫ Не използвайте продукта, ако не работи изправно, ако е бил изпускан или 

повреден, или изпускан във вода. 

ОПИСАНИЕ 

  

1. Малък гребен с резец 

2. Приставка за прецизно подстригване 

3. Светлинен индикатор на захранването 

4. Превключвател за вкл./изкл. 

5. Приставка-тример за нос и уши 

6. Приставка-тример в пълен размер 

7. Приставка - микробръснач 

8. Голям гребен с резец 

9. Основа за съхранение  

10. Заряден кабел  

11. Дълъг гребен 

12. Масло  

13. Четка за почистване  
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НАЧАЛНИ СТЪПКИ 

ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛИЧНАТА МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ 

Преди да използвате личната машина за подстригване за първи път я заредете за 14-16 часа. 

⚫ Уверете се, че продуктът е изключен. 

⚫ Свържете зарядния кабел към вътрешния адаптер на продукта и след това към 

захранването. Задейства светлинният индикатор за зареждане. 

 

Личната машинка за подстригване не може да се зарежда твърде много. Ако не 

предвиждате да използвате продукта за продължителен период от време (2-3 месеца): 

Изключете от захранването и го съхранете. Заредете напълно машинката за 

подстригване, когато искате да я използвате отново. 

 

За да запазите експлоатационния живот на батериите. Изразходвайте изцяло на всеки 

шест месеца и оставете да се заредят за 14-16 часа. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ 

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ  

Винаги сресвайте брадата и мустаците си с фин гребен преди да започнете 

подстригването. 

 

ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАСОЧВАЩИТЕ ГРЕБЕНИ 

⚫ С насочен навън от вас резец на тримера. Плъзнете гребена върху горната част на 

приставка-тример в пълен размер и захванете на позиция. Чува се щракване. 

⚫ С насочен навън от вас нож на тримера внимателно притиснете водещия гребен 

извън ножа на тримера. 
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ТТааббллииццаа  11  ТТррииммеерр  ззаа  ппррееццииззннаа  ррааббооттаа  

 

Настройка              Оставаща дължина                      

(mm) 

1 3,0 

2 4,5 

3 5,5 

44  6,0  

  

ТТааббллииццаа  22  ТТррииммеерр  вв  ппъъллеенн  ррааззммеерр    

  

ННаассттррооййккаа                            ООссттаавваащщаа  ддъъллжжииннаа                                                

((mmmm))  

11  1100,,55  

22  1122,,55  

33  1144,,55  

44  1166,,00  

55  1177,,00  

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКРОБРЪСНАЧА (Схема 1) 

 

⚫ Поставете микробръснача  

⚫ Хванете уреда по такъв начин, че мини бръснача внимателно да докосва лицето 

Ви под ъгъл 45 градуса.  

⚫ Използвайте къси, добре контролирани движения, за да избръснете около 

брадата/мустаците. Използвайте свободната си ръка, за да опънете кожата. Това 

води до изправяне на космите и подпомага бръсненето. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Микробръсначът е създаден да избръсне добре зоните около 

брадата/мустаците/бакембардите. Не е създаден за бръснене на цялото лице. За удобно 

бръснене на цялото лице използвайте електрически самобръсначки.  

 

ПОДСТРИГВАНЕ НА БАКЕМБАРДИТЕ (Схема 2) 

⚫ Задръжте уреда с насочена към Вас приставка-тример в пълен размер. 

⚫ Започнете със страните на бакембардите като остриетата на приставката се 

опират леко на кожата. Използвайте движения към линията на бакембардите, за 

да подстрижете желаните места на лицевата област. 

ОФОРМЯНЕ НА ЛИНИЯТА НА ШИЯТА (Фигура 3 и Фигура 4) 

Забележка: За тази операция е необходимо ръчно огледало, ако я извършвате сами. 

⚫ Преди да започнете, прикачете ножа на тримера с пълен размер. След това 

прикачете приставката с тример за прецизна работа. 

⚫ Използвайте пръста си, за да повдигнете космите в основата на главата от врата. 

Показалецът трябва да покрива корените на космите, които повдигате, за да се 

предотврати случайното им отрязване от машинката. 

⚫ Като използвате другата си ръка, придържайте машинката към основата на врата 
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с режещата част насочена нагоре и я движете нагоре по дължината на врата 

докато докосне покриващия корените на косата пръст в основата на главата. 

⚫ Движете бавно при извършване на тази операция и пазете корените на косата в 

основата на главата извън обхвата на тримера. 

 

ЗА ДА ОТСТРАНИТЕ КОСМИТЕ ОТ НОСА И УШИТЕ (Схема 5 и 6) 

⚫ Поставете приставката за подстригване на космите от носа 

⚫ Поставете внимателно машинката в ноздра или ухо. 

⚫ Внимателно движете уреда навътре и навън от ноздрата и в същото време го 

завъртайте. 

⚫ Избягвайте да поставяте режещия модул на повече от 6mm в ноздрите или ушите. 

 

ЗА ДА ОТСТРАНИТЕ КОСМИТЕ ОТ ВЕЖДИТЕ (Схема 7) 

 

⚫ Поставете приставката за подстригване на космите от носа 

⚫ Внимателно плъзнете режещия модул по контурите на веждите, за да отстраните 

ненужните косми. 

⚫ За да отстраните космите напълно, снижете до кожата и движете над желаната 

област. 

⚫ Използвайте бавни и добре контролирани движения. 

 

ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕБЕНА 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключвайте машинката преди да смените приставките. 

⚫ За да отстраните, хванете машинката с една ръка и завъртете главата й в обратна 

на часовниковата стрелка посока. 

⚫ За да отстраните, хванете машинката с една ръка и завъртете главата й по 

часовниковата стрелка. 

СЪВЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ  

⚫ Отстранете приставката с гребен на тримера, ако: искате да подчертаете 

бакембарди. При подстригване на врата, оформяне на линията на брадата по 

предната част на врата. 

 

ГРИЖИ ЗА ЛИЧНИЯ ТРИМЕР 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ 

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА 

⚫ Изключете уреда 

⚫ Внимателно изчеткайте останалите косми и изплакнете под течаща вода гребена 

и ножа на тримера.  

ПОЧИСТВАНЕ 

⚫ При почистване от продукта могат да се отстранят само приставката на гребена и 

режещия нож.  

⚫ Почистването трябва да се извършва с мека четка, като доставяната с продукта. 

⚫ Използвайте само леко смазочно масло или масло за шевни машини за ножовете. 
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⚫ Не използвайте корозивни или силни почистващи препарати върху уредите и 

техните ножове. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

⚫ Не увивайте зарядния кабел около уреда.  

 

ОПАСНОСТ 

За да намалите риска от токов удар: 

⚫ Не работете с изпускани във вода уреди. Изключете незабавно. 

⚫ Не поставяйте и не изпускайте във вода или други течности. 

⚫ Не поставяйте и не съхранявайте уреда на места, от които може да падне или 

да се преобърне във вана или мивка. 

⚫ Освен по време на зареждане, винаги изключвайте уреда незабавно след 

употреба. 

⚫ Изключвайте уреда преди да го почистите. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

За да намалите риска от изгаряния, пожар, токов удар или наранявания: 

⚫ Този уред е предназначен за домашно използване. 

⚫ Уредът никога не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен, освен 

при зареждане. 

⚫ Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва от или в близост до деца 

или лица със специални нужди или определени недъзи. 

⚫ Използвайте уреда само по предназначение, което е описано в настоящото 

ръководство. 

⚫ Пазете кабела от горещи повърхности. 

⚫ Никога не работете с уреда, ако има повреден кабел или щепсел, не работи 

правилно или ако е бил изпускан, повреден или изпускан във вода. 

⚫ Никога не изпускайте и не поставяйте предмети върху отворите на уреда. 

⚫ Не използвайте навън и не работете с уреда в присъствието на аерозолни 

продукти (спрейове) или когато е назначен кислород. 

⚫ Винаги съхранявайте уреда и кабела на сухо място.  Не съхранявайте при 

температури над 60 ℃. 

⚫ Уверете се, че кабелът е отстранен от стойката на тримера при съхранение. 

⚫ Не използвайте уреда с повреден или счупен резец, тъй като са възможни 

наранявания. Винаги се уверявайте, че резците са правилно подравнени. 

⚫ Не използвайте удължител или преобразовател на напрежение с уреда. 

⚫ Не увивайте кабела около уреда. 

⚫ Захранващ блок е предназначен за правилно ориентиране във вертикална 

позиция. 

 

Отстраняване на батерията 

⚫ ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги рециклирайте правилно батериите в съответствие с 

местното законодателство. 
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⚫ Изключете машинката от контакта, за да избегнете риск от токов удар. 

⚫ Отстранете задния капак на уреда като първо извадите гумения панел с 

отвертка с плоска глава. 

⚫ След това отстранете задния капак на уреда  с отвертка с плоска глава. Това 

позволява достъп до батериите. 

⚫ Захванете водещите към батериите проводници и ги срежете с уред за 

срязване на проводници. 

⚫ Отстранете батериите от продукта. Свържете се с местните власти за 

правилно изхвърляне на уреда. 

 

ВНИМАНИЕ: БАТЕРИИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРАТ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯТ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ 

⚫ Не изгаряйте и не трошете батериите, тъй като могат да избухнат и да 

освободят токсични материали. Не давайте накъсо, тъй като това може да 

причини изгаряния 

 

Спецификации: 

⚫ Захранващ източник: AC220-240 V 50/60Hz 

⚫ Консумация на енергия: 3W 

⚫ Напрежение на двигателя: 2.4 V d. c. 

⚫ Време за зареждане: 8-10 часа 

⚫ Капацитет на батерията: NI-MH 600mAh ×2 

⚫ Време за работа: приблизително 45 минути 
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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. 

Изхвърлянето на електроуреди трябва да се извършва отделно от домакинските отпадъци, за 

да се избегне отрицателното влияние върху околната среда и човешкото здраве, което се 

дължи на неподходящото изхвърляне, както и да се позволи рециклиране на важни 

компоненти и да се осигурят значителни спестявания на енергия и ресурси. Като напомняне 

да се изхвърля разделно от домакинските отпадъци, продуктът е обозначен със задраскано 

кошче за отпадъци. 
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