
 
 

 

КОМПОНЕНТИ НА МАШИНКАТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ 

1. Ножче от неръждаема стомана 

2. Бутон за вкл./изкл. 

3. Светодиоден дисплей 

4. Гребенчета за подстригване (1, 2, 3, 4, 5, 6 mm) 

5. Масло 

6. Четка за почистване 

7. USB зареждащ кабел  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, лиза с нарушени 

физически, сензорни или ментални способности или неопитни лица само ако са 

обучени преди това за използването по безопасен начин на уреда и само ако са 

информирани за опасностите, които продуктът може да създаде. 

Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да почистват или извършва 

поддръжка и обслужване на уреда, ако не се наблюдават от възрастен. 

Не използвайте повреден адаптер и използвайте само доставения в комплекта на уреда 

адаптер. 

Ако адаптерът е повреден, винаги го заменяйте с такъв от типа на оригиналния, за да се 

избегнат евентуалните опасности. 

 

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Препоръчва се да запазите тези инструкции за бъдеща употреба. 

Преди да включите уреда в захранващата мрежа, проверете дали напрежението на 

Вашия DC контакт съответства на това, посочено на етикета на уреда. 

Винаги пазете уреда и аксесоарите му далеч от топлинни източници. 

Когато съхранявате продукта, препоръчва се да не навивате кабела около тялото на 

уреда. 



Никога не се опитвайте да изключите уреда от захранващата мрежа, като дърпате 

продукта или кабела. 

В случай на повреди на кабела или на продукта, необходимо е да спрете незабавно 

използването на продукта и да се обърнете към оторизирани сервизни центрове. 

Никога не ремонтирайте уреда самостоятелно. В случай че уредът се нуждае от ремонт, 

необходимо е да се обърнете към специализирани и оторизирани сервизни центрове, в 

противен случай гаранцията ще се анулира. За да се избегне прегряването на продукта, 

препоръчва се да развиете напълно кабела и да не държите включен уреда, ако не го 

използвате. Никога не поставяйте уреда, когато е включен, върху одеяла или 

възглавници. 

За да се избегнат евентуални рискове и повреди, се препоръчва да не използвате 

продукта за повече от 30 минути. След употреба се препоръчва да изчакате уредът да 

изстине за няколко минути и след това може да започнете да го използвате отново. 

 

ВАЖНО: 

Тази машинка за подстригване има вградена акумулаторна батерия. Не хвърляйте в 

огън и не загрявайте. Не зареждайте, не използвайте и не оставяйте уреда в среда с 

висока температура. 

Уредът не трябва да се използва върху животни. 

Забележка: Този продукт е предназначен за употреба без кабел. 

 

Шише с масло 

Пазете на недостъпни за деца места. Да не се поглъща. Да не се капе в очите. 

Изхвърляйте шишенцето, когато се изпразни.  

 

ГРЕБЕНЧЕТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ 

Като използвате 6-те предоставени гребенчета за подстригване, можете да регулирате 

дължината на подстригване до максимум 6 mm. Дължините на подстригване са както 

следва: 

С гребенчета: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 mm Дължината на подстригване е посочена на гребенчето. 

ВАЖНО: Уредът трябва винаги да се изключва, когато ще поставяте или отстранявате 

гребенче. 

 

Зареждане през USB 

Машинката за подстригване е преносима и може да се зарежда навсякъде през USB 

кабела. 

Доставя се с вградена батерия. Времето на пълно зареждане е 3 часа, за да се осигурят 

около 150 минути време на работа. Можете да зареждате уреда през USB кабела, като 

го включвате в портативно зарядно устройство за мобилни устройства или адаптери 

(5V, 1 А) или в компютър. 

Буксата за зареждане през USB Ви осигурява възможност да откриете източник за 

зареждане на машинката независимо дали сте у дома или пътувате. 

Светодиодният индикатор показва статуса на работа и зареждане. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Преди да пристъпите към почистване на уреда, винаги го изключвайте от бутона и от 

кабела. 

Почиствайте уреда с влажна и мека кърпа. 

Никога не използвайте детергенти и разтворители, за да почиствате уреда. 



След използване на уреда отстранете гребенчетата и с четката за почистване почистете 

корпуса на уреда и отстранете всички косъмчета от ножчето. 

За да си осигурите продължителна и добра работа на уреда, препоръчваме Ви да го 

почистване и смазвате често. 

За по-лесно почистване е възможно да се отстранят ножчетата. 

Отворете режещата глава, като я натиснете назад. 

Отстранете косъмчетата от ножчето, като използвате четката за почистване, сглобете 

отново режещата глава, поставете 2-3 капки масло и оставете машинката да работи за 

няколко секунди така, че уредът да може да се смаже добре. 

 

Технически характеристики 

– Бутон за вкл./изкл. 

– Време за пълно зареждане: 3 часа 

– 150 минути непрекъсната работа 

– Захранване: 5 V=1000 mA  

 

Символ 

 
Този продукт е произведен в съответствие с приложимите европейски директиви. 

 
 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Уредът (включително неговите подвижни части и аксесоари) не трябва да бъдат 

изхвърляни като битов отпадък в края на полезния им живот, а в съответствие с 

европейската директива 2012/19/ЕС. Уредът трябва да бъде изхвърлян разделно от 

битовите отпадъци. Отнесете го в пункт за разделно събиране на излезли от употреба 

електрически и електронни уреди или го върнете обратно на търговеца при 

закупуването на нов уред със същата цел. Всяко нарушение ще бъде тежко 

преследвано. Вградените акумулаторни батерии съдържат вещества, които могат да 

замърсят околната среда. Винаги изваждайте батериите, преди да изхвърляте или 

предавате уреда в пунктове за събиране на отпадъци. Изхвърляйте батерията в 

пунктове за събиране на използвани батерии. 

Изключете първо продукта от контакта и оставете моторчето да работи, докато 

батерията напълно се изтощи. Отстранете страничните панели от уреда с отвертка. 

Извадете захранващия блок от уреда. 

Спецификациите и дизайнът са описани в съответствие с най-новата информация, 

налична към момента на отпечатване на упътването, и подлежат на промяна без 

предизвестие. 

 


