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РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ МОД. R-1027 

 

 

 

 

 

 



 

 

Благодарим, че избрахте този уред. Нашите продукти са създадени така, че 

удовлетворят и най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. 

Прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете на безопасно 



място за бъдещи справки. 

 

 

Използвайте уреда само по предназначение, което е описано в настоящото 

ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от 

производителя. 

 

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

повреден, или изпускан във вода. 

 

 

 

 

1. Превключвател за вкл./изкл. 

2. Тример в пълен размер 

3. Тример за прецизна работа 

4. Микробръснач 

5. Тример за нос 

6. Тример за тяло 

7. 3 насочващи гребена  

a. За тримера в пълен размер 

b. За тримера за прецизна работа 

c. За тримера за тяло 

8. Светлинен индикатор аз зареждане 

9. Трансформатор за зареждане 

10. Гребен  

11. Поставка за зареждане 

12. Смазочно масло 

13. Четка за почистване  

ВНИМАНИЕ 

ОПИСАНИЕ 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛИЧНАТА МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ 

Преди да използвате личната машина за подстригване за първи път я заредете 

за 8 часа. 

 

Уверете се, че продуктът е изключен. 

 

Поставете личната машинка за подстригване на стойката за зареждане, 

свържете захранващия адаптер към продукта и след това включете 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 съхранете. Заредете напълно машинката 

за подстригване, когато искате да я използвате отново. 

 

За да съхраните заряда в батериите, ги оставете да се разредят напълно на 

всеки шест месеца и заредете за 14-16 часа. 

 

 

Начини на сглобяване на уреда 

 

При смяна на частите първо поставете частта на правилното място с пръст като 

насочвате корпуса (Фиг.18). 

 

Или завъртете корпуса (Фиг.14). 

 

След това поставете частта диагонално . Ако има отметка, е необходимо да я 

изравните с ключалката. (Фиг.15) 

Фиг.31 

НАЧАЛНИ СТЪПКИ 

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА 



 

След това завъртете уреда по часовниковата стрелка. При това отметката се 

изравнява с ключалката. (Фиг.16) 

 

Начини на сглобяване на гребена за позициониране 

 
Поставете приставката с гребена за позициониране правилно и я плъзнете 

надолу. (Фиг.17) 

 

След като плъзнете тук, има една отметка. Приставката трябва да се подравни с 

отметката. (Фиг.18) 

 

Ако искате да промените нивото на гребена (възможни са 10 нива, както показва 

графиката), натиснете бутона. Продължавайте да натискате до достигане на 

желаната позиция. Можете да придвижвате гребена нагоре и надолу чрез 

натискане на бутона (Фиг.19). 

 

След това отстранете гребена за позициониране. Просто поставете пръста си на 

показаната на фигурата позицията и избутайте нагоре (Фиг.20) 

 

Поставете приставката с гребена с 4 нива правилно и я плъзнете надолу 

(Фиг.21). 

 

Гребенът за позициониране се изважда нагоре (както е показано на 

фигурата.)(Фиг.22) 

Ниво Дължина (mm) 

Ниво Дължина (mm) 



 

Поставете гребена за позициониране за подмишници с 3 нива и плъзнете 

надолу, както е показано на фигурата (Фиг.23). 

 

Гребенът се изважда нагоре, както е показано на илюстрацията. (Фиг.24) 

 

Начини за почистване на уреда 

При почистване на уреда първо го разединете, както е показано на 

илюстрацията. След това използвайте четка за почистване. Почистете праха от 

вътрешните части. (Фиг.25-26) 

 

Начини за зареждане на уреда 

Зареждащият адаптер показва, че уредът се зарежда. (Фиг.28) 

 

Тук са показани два начина за зареждане на уреда. Единият е чрез директно 

включване в корпуса. (Фиг.27) 

Другият е да се постави корпуса на уреда на стойката (надолу) преди да бъде 

зареден. (Фиг.6) 

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 нож на тримера плъзнете водещия гребен към горната 

част на уреда, за да щракне на място. 

 

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

извън ножа на тримера. 

 

ЗА ДА ИЗТЪНИТЕ И ПОДКАСТРИТЕ БРАДА/МУСТАЦИ (Фиг.1) 

 

Прикрепете водещия гребен към уреда за подстригване с пълен размер Ако 

използвате тримера за първи път, започнете с настройка за максимална 

дължина. 

 

Включете уреда 

 

Ниво Дължина (mm) 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 



Поставете равната горна част на гребена на тримера срещу кожата. 

 

Бавно плъзнете уреда през космите. Повторете от различни посоки, ако е 

необходимо. 

 

Космите започват да се отлагат по гребена на тримера по време на работа. 

Изключете уреда, издърпайте гребена и го изплакнете. 

 

ЗА ДА ОФОРМИТЕ ЛИНИЯТА НА БРАДА/МУСТАЦИ (Фиг. 2) 

Задръжте уреда с насочен към вас нож. 

 

Започнете с краищата на брадата/мустаците, които искате да оформите, и 

внимателно снижавайте ножа върху кожата. Движете към краищата на 

брадата/мустаците, за да подстрижете желаните места в лицевата област и 

навън от брадата, към шията. 

 

ПОДСТРИГВАНЕ НА РЪБА НА БАКЕМБАРДИ (Фиг.3) 

Задръжте уреда с насочен към вас нож. 

 

Започнете от ръба на бакембардите, като ножовете на тримера почиват леко 

върху кожата. Движете към ръба на линията на бакембардите, за да 

подстрижете желаните зони от лицето. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКРОБРЪСНАЧА (Фиг.4) 

Прикрепете микробръснача 

 

Хванете уреда така, че микробръсначът леко да докосва лицето под ъгъл от 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. 

 

ОФОРМЯНЕ НА ЛИНИЯТА НА ШИЯТА (Фиг. 5) 

ЗАБЕЛЕЖКА: За тази операция е необходимо ръчно огледало, ако я 

извършвате сами. 

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

 

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 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 УШИТЕ (Фиг. 7) 

Поставете приставката за подстригване на космите от ушите. 

 

Поставете внимателно машинката в ухото. 

 

Внимателно движете уреда навътре и навън от ухото и в същото време го 

завъртайте. 

 

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

ушите. 

 

 

ЗА ДА ОТСТРАНИТЕ КОСМИТЕ ОТ НОСА(Фиг. 8) 

Поставете приставката за подстригване на космите от носа. 

 

Поставете внимателно машинката в ноздрата. 

 

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. 

 

За най-ефективно подстригване движете уреда бавно срещу посоката на 

израстване на косъма. (Фиг.9) 

 

За най-ефикасно подстригване на космите по желаните места от тялото, 

работете както е показано на илюстрацията. (Фиг.10) 

 

Така изглежда позициониращия гребен след като приключите с отстраняването 

на космите от мишниците. (Фиг.11) 

За да подрежете добре брада и мустаци с позициониращия гребен, работете 

както е показано на илюстрацията. (Фиг.12) 

 



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. 

 

Съвети за постигане на най-добри резултати  

Космите на брадата, мустаците и бакембардите трябва да бъдат сухи. 

 

Избягвайте да използвате лосиони преди работа с машинката за подстригване. 

Срешете по посока на косъма. 

 

Отстранете гребена на машинката, ако искате да отсечете ръбовете на 

бакембарди, да оформите ръба на прическата си на врата или да оформите 

линията на брадата отпред. 

 

                    

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ 

 

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА  

1.Изключете уреда 

 

2. Внимателно изчеткайте останалите косми и изплакнете под течаща вода 

гребена и ножа на тримера. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ 

Поради факта, че уредът отговаря на стандарт  IPX7, той може да се изплаква 

директно под течаща вода за  

пълно почистване на главата му (Фиг.31)  

 

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. 

 

Не използвайте корозивни или силни почистващи препарати върху уредите и 

техните ножове. 

 

Не използвайте корозивни или силни почистващи препарати върху уредите и 

техните ножове. 

ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕБЕНА  

ГРИЖИ ЗА УРЕДА 



 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

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

температури над 60 ℃. 

 

Не увивайте кабела и зарядния адаптер около уреда. 

 

 

Предупреждение - За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или 

наранявания: 

 

Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен към захранването. 

 

Пазете щепсела и кабела далеч от горещи повърхности. 

 

Уверете се, че щепселът и кабелът не могат да се навлажнят. 

Не включвайте и не изключвайте продукта с влажни ръце. 

 

Не използвайте продукта, ако кабелът е повреден. Смяната се извършва само в 

упълномощени центрове на нашата компания. 

 

Зареждането, използването и съхранението на продукта трябва да бъдат при 

температури между 15℃ и 35℃. 

 

При почистване винаги изключвайте уреда от захранването. 

 

Използвайте само доставените с уреда части. 

 

Съхранявайте уреда далеч от достъпа на деца. Употребата на уреда от лица с 

намалени физически, сензорни или умствени възможности или лица, на които 

липсват опит и познания, може да доведе до опасни ситуации. Отговорните за 

безопасността лица трябва да дадат точни инструкции или да наблюдават 

използването на уреда. 

-Децата не трябва да играят с уреда. 

-Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без 

да бъдат наблюдавани. 

 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА 

 

Извадете батерията от корпуса като използвате ножици за отрязване на 

връзката между корпуса и захранването. Усуквайте свързващите проводници 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 



докато се прекъснат (Фиг.30) 

 

Батерията трябва да се отстрани от уреда, преди последния да бъде изхвърлен. 

Батерията трябва да се изхвърля по безопасен начин. 

1. Изключете машинката от контакта, за да избегнете риск от токов удар. 

 

2. Отстранете задния капак на уреда като първо извадите гумения панел с 

отвертка с плоска глава. Извадете превключвателя за вкл./изкл от продукта с 

помощта на отвертка. Развийте горния корпус с отвертка и го извадете от 

продукта с помощта на плоска отвертка. Това позволява достъп до 

батериите. 

 

3. Захванете водещите към батериите проводници и ги срежете с уред за 

срязване на проводници. 

 

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

правилно изхвърляне на уреда. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Захранващ източник:AC100-240V 50/60HZ 

Напрежение на двигателя:DC2,4V 

Време за зареждане: 8 часа 

Капацитет на батерията:600Ahx2 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


