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ЦЕНТРИРАНЕ НА НОЖЧЕТО 

• Преди излизането от завода вашата машинка за подстригване е внимателно 

изпитана, за да се гарантира, че ножчетата са смазани и центрирани. 

• Ножчетата трябва да бъдат центрирани отново, ако са били сваляни за 

почистване или замяна. 

• За да центрирате отново ножчетата, просто съпоставете зъбите на горното и 

долното ножче, точка по точка. (Краят на зъбите на горното ножче трябва да 

бъде почти отзад на долното ножче, сравнете ножчетата на вашата машинка за 

подстригване * със схемата.) 

 
 

• Ако ножчето е центрирано неправилно, капнете няколко капки масло върху 

ножчетата, включете машинката за няколко секунди и след това я изключете от 

контакта. Развийте леко винтовете и настройте. Стегнете винтовете, след като 

ножчето е центрирано.  

 
Масло 

• За поддържане на вашата машинка за подстригване в отлично състояние, 

ножчетата трябва да бъдат намаслявани често, след няколко използвания на 

машинката. 

• Не използвайте масло за коса, грес, масло смесено с керосин или друг 

разтворител. Този разтворител би се изпарил и би оставил плътен слой масло, 

което може да забави движението на ножчетата. 

 
 

Регулатор за плавна настройка на дължината на подстригване 

• Обикновено регулаторът е разположен, така че да е удобно да се натисне с палец 

(ако не сте левичар) и лесно да можете да настройвате, докато държите в ръка 

машинката. 

• Регулаторът прави вашата машинка за подстригване адаптивна, позволява ви 

плавно да промените височината на подстригване, без приставка - гребенче. 

• Когато регулаторът е в най-горно положение, ножчетата ще бъдат най-близо до 

скалпа ви и ще оставят косата много къса. С натискането на регулатора надолу, 

плавно се увеличава дължината на подстригваната коса. 

• В своето най-долно положение, регулаторът ще остави косата приблизително на 

дължината, която съответства на гребенче № 1. 

 



• Регулаторът разширява също и употребата на ножчетата, тъй като при всяка 

настройка се използват различни режещи ръбове. 

• Освен това, ако при подстригване на много тежка коса, тя задръсти ножчетата,  

регулаторът ще ви помогне при отстраняване на космите, които са останали 

между двете ножчета без да се свалят те от машинката. 

 

 

Късо подстригване 

По-дълго подстригване 

• Докато машинката за подстригване е включена, бързо преместете регулатора от 

положение "късо подстригване" в положение "дълго подстригване" няколко 

пъти. Ако правите това всеки път, след приключване на работа с машинката, ще 

поддържате ножчетата чисти. Ако машинката за подстригване спре да работи и 

описаната по-горе операция не помогне, ножчетата са износени и поради това е 

необходимо да бъдат сменени с нови. 

 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Когато се използват електрически уреди, особено когато присъстват деца, винаги 

трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следните: 

 

За да намалите риска от смърт или нараняване от токов удар: 

• Изключвайте уреда преди почистване. 

• Не поставяйте или съхранявайте уреда, на място, където може да падне или да 

бъде бутнат във вана или мивка. 

• Не използвайте уреда докато вземате вана или се къпете под душ. 

• Не поставяйте и не пускайте във вода или други течности. 

• Не докосвайте уред, падал във вода. Изключете от електрическата мрежа 

незабавно. 

 

За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или нараняване на лица: 

• Използвайте уреда само по предназначение, използвайте го по начина описан в 

това ръководство. Не използвайте приставки, не препоръчани от производителя. 

• Никога включен в електрическата мрежа уред не трябва да се оставя без 

наблюдение. 

• Когато деца или инвалиди използват уреда или са в близост, когато той работи, е 

необходимо да се наблюдават добре. 

• Никога не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са 

повредени или не работят надеждно. 

• Дръжте кабела далеч от нагрети повърхности. 

• Не дърпайте, усуквайте и не увивайте захранващия кабел около уреда. 

• Никога не пускайте и поставяйте някакви предмети в някой от отворите на този 

уред. 

• Преди да пристъпите към употреба, центрирайте ножчетата правилно. 

• Не поставяйте уреда върху повърхност, докато работи. 

• Не използвайте този уред с повредени или счупени приставки, или ако липсват 

зъбци на ножчетата, тъй като може да се нараните. 



 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ 

Преди да започнете подстригване: 

1. Проверете машинката за подстригване, уверете се, че няма по нея остатъци от 

масло между зъбите на ножчетата и я включете, за да се разпредели маслото, за 

да работи тя гладко. Попийте излишното масло. Това трябва да се прави след 

всяка употреба. Когато използвате машинката, от време на време развивайте 

кабела, за да не се заплете. 

2. Човекът, когото ще подстригвате, трябва да седне така, че главата му да е 

приблизително на нивото на вашите очи. Така ще получите по-добра видимост, 

докато подстригвате и ще можете свободно да контролирате машинката. 

3. Преди подстригване винаги сресвайте косата, за да няма заплетени краища и да 

стои така, както естествено се носи. 

4. Преди да започнете да подстригвате, поставете кърпа около врата и върху 

раменете на човека. 

 

СЪВЕТИ 

• Подстригвайте косата спокойно и бавно. Използвайте само кратки ходове на 

машинката, работете постепенно по цялата глава. 

• С един ход малко намалявайте дължината на косата, винаги можете да 

подстрижете още. 

• Докато подстригвате, сресвайте често косата по такъв начин, какъвто желаете да 

постигнете с подстригването. 

• Когато подстригвате с машинката, по-добре е косата да бъде суха, а не мокра. 

При суха коса е много по-лесно да се контролира дължината на подстригване. 

 

НАЧАЛО НА ПОДСТРИГВАНЕТО 

Подстригването на коса изисква практика, така че винаги е по-добре да оставите косата 

по-дълга при първите няколко подстригвания,  докато привикнете към дължината на 

която подстригва всяка приставка. 

 

ПРИСТАВКА - ГРЕБЕНЧЕ (вижте основната схема) 

• Приставка - гребенче № 1 - дължина на косата 3 mm 

• Приставка - гребенче № 2 - дължина на косата 6 mm 

• Приставка - гребенче № 3 - дължина на косата 9 mm 

• Приставка - гребенче № 4 - дължина на косата 12 mm 

Всяка приставка е съответно маркирана на нейната външна повърхност, по средата. 

 

• За да монтирате гребенче, дръжте го със зъбите нагоре и го плъзнете в и по 

протежение на ножчето на машинката, докато предната част на гребенчето 

застане добре на ножчето. 

• За сваляне на гребенчето, просто дръпнете гребенчето нагоре и навън от 

ножчето. 

• За равномерно подстригване, оставете приставката/машинката да подрязват 

косата по пътя си през нея. Не я водете твърде бързо. Не забравяйте да сресвате 

косата често, за да отстранявате отрязаните коси и да проверявате за 

неравномерно отрязани кичури. 

Стъпка 1 - Задната част на врата 

1. Поставете приставка за 3mm или 6mm. 

2. Задръжте режещия ръб на машинката насочен нагоре и започнете 



подстригването, като започнете от центъра на главата в основата на врата (вижте 

диаграма 1). 

3. Дръжте машинката удобно в ръка и леко притисната към главата, като зъбите на 

гребенчето сочат нагоре. Постепенно и бавно движете машинката нагоре и 

навън по главата, през косата, подстригвайки само малко от дължината на 

косата. 

4. Докато подстригвате, постепенно движете работната глава на машинката към 

вас. Продължете да подстригвате задната част на главата от долната страна на 

врата нагоре към върха на ушите. 

 
Схема 1 

 

Стъпка 2 - Задна част на главата 

Сменете приставката със следващата за 9mm или 12mm дължина и подстрижете 

задната част на главата (вижте схема 2). 

 
Схема 2 

 

Стъпка 3 - Странична част на главата 

Сменете приставката с по-къса - 3mm или 6mm. Подстрижете бакенбардите, т.е. косата 

точно пред ушите. След това сменете с приставките за по-дълго подстригване - 9mm 

или 12mm - и продължете да подстригвате по темето на главата (вижте схема 3). 

 
Схема 3 

 

Стъпка 4 - Горна част на главата 

1. Като използвате приставка - гребенче 9mm или 12mm, подстригвайте горната 

част на главата отзад напред, срещу посоката в която косата нормално расте 

(вижте схема 4). В някои случаи може да се наложи да подстригвате обратно или 

да подстригвате отпред назад. 

2. С приставките - гребенче 3mm или 6mm може да се постигне прическа, тип 

"площадка" или къса прическа. 

3. За по-дълга коса отгоре използвайте включения в комплекта гребен и 



повдигнете косата на темето на главата. Отрежете над гребена, като косата е 

повдигната или задръжте кичура между пръстите си, за да го повдигнете и 

отрежете до желаната дължина (вижте схема 5 и 6). Винаги работете, като сте 

застанали от задната страна на главата. Косата може да бъде отрязана по-късо 

постепенно като се намалява разстоянието между пръстите/гребенчето и главата. 

Срешете косата си и проверете за неравно отрязани кичури. 

 
Схема 4 

 

 
Схема 5 

 

 
Схема 6 

 

Стъпка 5 - Финализиране 

1. Накрая използвайте машинката без приставки, за да оформите контура по врата 

и около ушите. 

2. За да постигнете чиста линия на бакенбардите, обърнете машинката с обратната 

страна нагоре (вижте схема 7). 

3. Притиснете машинката под прав ъгъл към главата, така че ножчетата леко да 

докосват кожата и да работят надолу. По този начин ще получите чист контур на 

прическата, както би бил, ако се прави с бръснач. 

 
Схема 7 

 

Прически с изтънен тил-Прическа "Площадка" и късо подстригване 

1. Започнете с приставката с най-голяма дължина на подстригване (12mm), 

подстрижете от задната страна врата до темето. Дръжте гребенчето плътно 



притиснато към главата и бавно движете машинката през косата, както е 

показано (вижте схема 8). 

2. Използвайте същата процедура от долната страна към горната страна на главата, 

както е илюстрирано. След това подстрижете косата срещу посоката, в която тя 

расте отпред до темето и след това изравнете с отрязаната отстрани коса. 

3. За да получите "площадка", косата от горната страна на главата трябва да се 

реже над горната част на плосък гребен, а не с помощта на приставка - гребен. 

4. Използвайте приставките за по-малка дължина на подстригване, за да скосите 

косата надолу към линията на врата. Срешете косата и проверете за неравно 

подстригани участъци и контура на бакенбардите и линията на врата. 

 

 
Схема 8 

 

 

 
Изхвърляне на продукта 

 

Тази маркировка показва, че в рамките на ЕС този продукт не трябва да бъде изхвърлян с 

други битови отпадъци. За да се предотврати евентуална вреда върху околната среда или 

човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте продукта 

отговорно с цел насърчаване на устойчивата повторна употреба на материални ресурси. За да 

изхвърлите уреда, използвайте системата за събиране на отпадъци от електрическо 

оборудване или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Той може да вземе 

продукта за безопасно за околната среда рециклиране. 

 


