






 Не торкайтеся пристрою, якщо він упав у воду! Негайно відключіть його від 
електромережі. 

 Після використання або під час чищення пристрою виймайте штепсельну вилку 
мережевого адаптера з розетки. Відключаючи пристрій від електромережі, не 
тягніть за кабель живлення. Візьміться за штепсельну вилку та витягніть її з 
розетки. 

 Увага: слідкуйте, щоб пристрій завжди був сухим. 
 Не використовуйте пристрій під час купання або для стрижки мокрого волосся. 

Комплектація 
Машинка для стрижки волосся x 1 
Мережевий адаптер x 1 
Зарядна станція х 1 
Щіточка для чищення х 1 
Мастило для змащування лез х 1  
Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) х 1  
Насадка-гребінь для філірування х 1 
Насадка-гребінь для стрижки різної довжини х 6 
 
 
 
 
Опис пристрою
Пристрій 

1. Ріжуча головка                 2. Регулятор положення леза 
3. Перемикач живлення           4. Світлодіодний індикатор 
5. Декоративна накладка          6. Корпус 

1 2 3 4 5 6

Аксесуари
1.                                 2. 

3.                                  4. 

5.                                 6. 



Аксесуари
1.                                 2. 

3.                                  4. 

5.                                 6. 



7.                                  8. 

9.                                 10. 

11.

1. Мережевий адаптер  2. Зарядна станція 3. Щіточка для чищення  4. Мастило для 

змащування лез 5. Насадка-гребінець для філірування 6. Насадка-гребінець 4-6 мм 7. 

Насадка-гребінець 7-9 мм 8. Насадка-гребінець 10-12 мм 9. Насадка-гребінець 16-18 

мм 10. Насадка-гребінець 22-24 мм 11. Насадка-гребінець 28-30 мм 

 

 

 



Насадка-гребінець
У комплект входять 6 насадок-гребінців для різної довжини стрижки. 
        4-6 мм (6): довжина стрижки 4-6 мм 
        7-9 мм (7): довжина стрижки 7-9 мм 

10-12 мм (8): довжина стрижки 10-12 мм 
16-18 мм (9): довжина стрижки 16-18 мм 
22-24 мм (10): довжина стрижки 22-24 мм 
28-30 мм (11): довжина стрижки 28-30 мм 

Помістіть потрібну насадку-гребінець на ріжучу головку таким чином, щоб зубці леза 
були направлені вгору, і надягніть насадку на металевий край ріжучої головки (див. 
фото нижче). Переконайтеся, що насадку прикріплено правильно, перш ніж переходити 
до стрижки.

Рівень заряду
 Світлодіодний індикатор показує ємність акумулятора 

(00/05/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60). Коли відображається 05, колір 
індикатора змінюється із синього на червоний. Якщо рівень заряду становить лише 
5 %, пристрій необхідно зарядити. 

 
 Зарядити машинку можна за допомогою зарядної станції або на пряму через 

мережевий адаптер. 
 Якщо машинка вимкнулася у зв’язку з розрядженим акумулятором, підключіть 

мережевий адаптер до пристрою для подальшого використання; не 
використовуйте пристрій, підключений до мережевого адаптера протягом 
тривалого часу, інакше адаптер може перегоріти. 

Насадка-гребінець
У комплект входять 6 насадок-гребінців для різної довжини стрижки. 
        4-6 мм (6): довжина стрижки 4-6 мм 
        7-9 мм (7): довжина стрижки 7-9 мм 

10-12 мм (8): довжина стрижки 10-12 мм 
16-18 мм (9): довжина стрижки 16-18 мм 
22-24 мм (10): довжина стрижки 22-24 мм 
28-30 мм (11): довжина стрижки 28-30 мм 

Помістіть потрібну насадку-гребінець на ріжучу головку таким чином, щоб зубці леза 
були направлені вгору, і надягніть насадку на металевий край ріжучої головки (див. 
фото нижче). Переконайтеся, що насадку прикріплено правильно, перш ніж переходити 
до стрижки.

Рівень заряду
 Світлодіодний індикатор показує ємність акумулятора 

(00/05/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60). Коли відображається 05, колір 
індикатора змінюється із синього на червоний. Якщо рівень заряду становить лише 
5 %, пристрій необхідно зарядити. 

 
 Зарядити машинку можна за допомогою зарядної станції або на пряму через 

мережевий адаптер. 
 Якщо машинка вимкнулася у зв’язку з розрядженим акумулятором, підключіть 

мережевий адаптер до пристрою для подальшого використання; не 
використовуйте пристрій, підключений до мережевого адаптера протягом 
тривалого часу, інакше адаптер може перегоріти. 
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використовуйте пристрій, підключений до мережевого адаптера протягом 
тривалого часу, інакше адаптер може перегоріти. 
























