
 

 

Електрическа самобръсначка R-1030 

 

 

 

 

Инструкция за употреба 
 

 

Преди да използвате устройството, моля, прочетете изцяло инструкциите и ги запазете. 

Благодарим Ви, че закупихте самобръсначка Rohnson. 

Преди да използвате устройството, моля, прочетете изцяло тези инструкции. моля, 

оставете ръководството готово за справка. 



 

Мерки за безопасност 

1. Не зареждайте самобръсначката, когато температурата е под 0 ° С (32 ° F) или над 

40 ° C (104 ° F), където ще бъде изложена на директна слънчева светлина или 

източник на топлина или където има много влага. 

 

2. Моля, поставете защитната капачка на самобръсначката всеки път, за да 

предотвратите повреда на капачката. За да избегнете нараняване, не използвайте 

самобръсначката, ако има повредена капачка или вътрешен нож. 

 

 

3. Почиствайте редовно устройството и особено вътрешните части на бръснещата 

глава, за да поддържате ефективността на рязане при бръснене. 

 

4. Измийте самобръсначката с чешмяна вода. Не използвайте солена вода или вряща 

вода. Също така, не използвайте почистващи продукти, предназначени за тоалетни, 

бани или кухненски уреди. Не оставяйте самобръсначката за дълго време под вода. 

 

5. Ако самобръсначката не работи правилно, занесете я на мястото на покупка или в 

оторизиран сервизен център. 

 

6. Винаги използвайте самобръсначката по предназначението, както е описано в това 

ръководство. 

 

7. Моля, уверете се, че старите батерии се изхвърлят на официално определено 

място. 

 

8. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, 

сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са били 

подложени на надзор или инструктирани относно използването на уреда по 

безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. 

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. 

 

9. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не играят с уреда. 

10.   Подходящ за почистване под течаща вода. 

 

11. Внимание: Извадете захранващия кабел от контакта, преди да го почистите във 

вода. 

12. Моля, запазете инструкциите за справка. 

13. Използвайте само с предоставения адаптер 

 

 

 

 



 

Описание на уреда (Вижте фиг. 1) 

 

 

① Предпазна капачка 

②  Защитно фолио 

③  Бръснещ блок 

A -a. Капачка на бръснещата глава 

  b. Бръснеща глава 

B-Подвижна глава 

④  Бутон за освобождаване на подвижната глава 

⑤  Блок за подстригване 



 

⑥  Светлинен индикатор при зареждане 

⑦  Бутон вкл./изкл. 

⑧  Приставка за подстригване 

⑨  Дръжка на приставката за подстригване 

⑩ Жак за зареждане 

⑪ Адаптор 

⑫ Символ за почистване 

⑬ Четка за почистване 

 

Преди първа употреба 

Изисква се малко време /около месец/ да свикнат кожата и брадата ви на новия 

бръснещ метод. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

Начин на употреба (Вижте фиг.2) 

1. Махнете предпазния капак 

2. Натиснете бутона, за да включите самобръсначката. 

3. Движете самобръсначката бързо върху лицето си в посока обратна на растежа на 

брадата. Правете прави и кръгови движения. 

4. Натиснете бутона, за да изключите самобръсначката. 

5. Поставяйте защитната капачка на самобръсначката всеки път, след като сте я 

използвали, за да предотвратите повреда. Плъзнете копчето надолу, за да отворите 

тримерата. Поставете тримерата под прав ъгъл (90 °) на кожата си и го местете надолу, 

за да оформите бакенбардите. 

 

Почистване и поддръжка (Вижте фиг. 3,4,5,6) 

1. Препоръчва да я почиствате с вода. Редовното почистване ще поддържа вашата 

самобръсначка в добро състояние, предотвратява развитието на миризми и 

бактерии и поддържа режещото действие. 



 

2. Изключете самобръсначката. 

3. Натиснете бутона за освобождаване на фолиото и извадете рамката на фолиото, 

обратно на часовниковата стрелка, като натискате бутона за освобождаване на 

външното фолио и отстранете външното фолио. След това свалете вътрешния нож. 

4. Почиствайте предпазителя, фолиото, блока за подстригване и корпуса на 

самобръсначката с дългата страна на четката. Почистете вътрешния нож с късата 

страна на четката. 

5. Сглобете частите на самобръсначката в обратен ред. 

 

 

 

 

Поддръжка на бръсначите (Вижте фиг.4,5) 

Препоръчително е да почиствате редовно устройството и особено вътрешните части на 

бръснещата глава, за да поддържате ефективността на рязане при бръснене.. 

1. Натиснете бутона за освобождаване на фолиото и отворете скобата. 

2. Отделете плаващата система от корпуса чрез бутона за освобождаване фиг.4. 

Завъртете рамката за фиксиране на капачката на определено място, както е показано 

на фиг.5 

3. Сглобете частите на самобръсначката в обратен ред. 

 

Зареждане (Виж фиг.7) 

Заредете около два часа, след пълно зареждане червената светлина се сменя със 

зелена светлина. 

 

Рециклиране на батерията (Виж фиг.8) 

Батериите съдържат вещества, които могат да замърсят околната среда. Батерията в 

тази самобръсначка не е предназначена за подмяна. Батериите обаче могат да бъдат 

заменени от оторизиран сервизен център. 

1. Батерията трябва да се извади от уреда преди да бъде изхвърлен; 

2. Процедурата, описана по-долу, е предназначена само за отстраняване на батерията 

с цел правилното й изхвърляне. 

3. След като батерията е напълно изтощената, се изважда от самобръсначката. 

4. Батерията трябва да се изхвърли на предназначено за това място 

Начин за вадене на батерията: 

1): Първо развийте винтовете на капака. 

2): След това извадете капака. 

3：Извадете платката, прекъснете метала от двете страни на батерията и извадете 

батерията. 

 

 

 

 

 

Внимание: За да предотвратите токов удар или телесна повреда, 

изключете захранващия кабел от самобръсначката и преди да го 

почистите, изключете самобръсначката. 



 

 

Спесификации: 

Модел: R-1030 

Адаптер: 100-240V~ 50Hz  

Напрежение на мотора: 3.2V 

Мощност：5VDC 1A 

Време за зареждане: 2 часа 

Този уред е предназначен само за домашна употреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


