






Опис пристрою 

  
Пристрій: 

 
 
1. Регулятор положення леза 
2. Ріжуча головка 
3. Світлодіодний дисплей на пристрої 
4. Корпус 
5. Поворотний перемикач увімкнення/вимкнення швидкості 
6. Зарядна станція 
7. Світлодіодний дисплей на зарядній станції 
 
Аксесуари: 
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2.                                  3. 

 
4.                                 5. 

 
6.                                  7. 

 
 
8.                                 9. 

 
1. Мережевий адаптер 

2. Щіточка для чищення 

3. Мастило для змащування лез 



4. Насадка-гребінець 12 мм 

5. Насадка-гребінець 9 мм 

6. Насадка-гребінець 6 мм 

7. Насадка-гребінець 3 мм 

8. Захисна кришка для лез 

9. Гребінець 

Функції пристрою 

1. Насадка-гребінець 
У комплект входять 4 насадки-гребінці для різної довжини стрижки. 
Рис. 4 - Насадка-гребінець 12 мм: довжина волосся після стрижки 12 мм 
Рис. 5 - Насадка-гребінець 9 мм: довжина волосся після стрижки 9 мм 
Рис. 6 - Насадка-гребінець 6 мм: довжина волосся після стрижки 6 мм 
Рис. 7 - Насадка-гребінець 3 мм: довжина волосся після стрижки 3 мм 

Прикріпіть потрібну насадку-гребінець до ріжучої головки (див. фото нижче). Переконайтеся, що насадку 

прикріплено правильно, перш ніж переходити до стрижки. 

 

2. Знімні леза для легкого чищення 

3. 5 налаштувань для регулювання довжини леза (0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм) 

Посуньте регулятор положення леза вгору для збільшення довжини. Відповідно, посуньте регулятор положення 
леза вниз для зменшення довжини. 
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4. Світлодіодний цифровий символьний дисплей 

 

 
Світлодіодний дисплей 

 

           
4.1 Відображення рівня заряду батареї (заряджання/розряджання) у відсотках (%). 
4.1.1 Відображення рівня заряджання: 

 00%-    10%    20%   30%    40%   50%    60%    70%   80%     90%    100% 
4.1.2 Відображення рівня розряджання: 

100%    90%    80%    70%    60%    50%    40%    30%   20%    10%    00%   
                 

4.2 Символ мастила; символ штепсельної вилки 
4.2.1 При використанні пристрою протягом 30 хвилин, на дисплеї з'явиться символ пляшечки з мастилом. Це 
означає, що необхідно змастити леза. 
4.2.2 При підключенні адаптера до машинки та електромережі, на дисплеї відображається символ штепсельної 
вилки. 
5．Поворотний перемикач живлення (увімкнення/вимкнення швидкості). 
5.1 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості один раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на низькій швидкості. На дисплеї відобразиться символ низької швидкості . 

5.2 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості другий раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на середній швидкості. На дисплеї відобразиться символ середньої швидкості . 

5.3 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості третій раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на високій швидкості. На дисплеї відобразиться символ високої швидкості . 

Символ акумулятора 

Рівень заряду батареї (%) 

 

Символ штепсельної вилки 

Рівень швидкості: низький/середній/високий  

Символ мастила 
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5.4 Щоб вимкнути пристрій або зменшити швидкість, повертайте перемикач у зворотному напрямку (проти 
годинникової стрілки). 
6. Машинка може працювати від мережевого адаптера. 
7. Час заряджання: ≤180 хвилин після повного заряджання 
8. Час роботи: ≥ 150 хвилин після повного заряджання 
 
Перед початком експлуатації 
Заряджання 
Оптимальна температура навколишнього середовища для заряджання – від +15 до +35 °C. 
 Перед першим використанням машинку для стрижки потрібно повністю зарядити. Підключіть мережевий 

адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до задньої частини зарядної станції, при 
цьому постійно світитиметься світлодіодний дисплей станції. Помістіть машинку для стрижки в зарядну 
станцію та перевірте, чи світиться світлодіодний дисплей. Це означає, що пристрій заряджається. 

 
 

 Коли пристрій заряджається  і знаходиться на базі або підключений до мережі безпосередньо через 
адаптор, на дисплеї відображаються рівень заряду батареї у відсотках (%) і символ штепсельної вилки; коли 
пристрій заряджено і знаходиться поза базою і не підключено до мережі, на дисплеї відображається тільки 
рівень розряду батареї у відсотках (%). 

 

 
 Символ штепсельної вилки почне блимати, коли пристрій досягне низького рівня заряду. Це означає, що 

пристрій необхідно зарядити. 
 Коли пристрій буде повністю заряджений, на дисплеї відображатиметься рівень заряду 100%. Потім 

пристрій необхідно повністю розрядити. Максимальна ємність акумулятора буде досягнута лише через 
кілька циклів заряджання/розряджання. 

 Під час заряджання адаптер і пристрій можуть нагріватися. Це нормальне явище. 
 Підключіть мережевий адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до пристрою. Під час 

заряджання пристрій можна використовувати для стрижки волосся, при цьому на дисплеї постійно 
відображатиметься рівень заряду (%). 
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годинниковою стрілкою. Перевірте на невеликій ділянці волосся на низькій швидкості, як стриже та чи інша 
насадка-гребінець. 

 Тримайте пристрій проти напрямку росту волосся таким чином, щоб леза були направлені вгору. 
 Повільно переміщайте машинку вгору й назовні проти напрямку росту волосся. 
 Пристрій працюватиме найефективніше, якщо ви не давитимете на нього під час стрижки. Ніколи не 

вимикайте тример під час стрижки. 
 Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями й зістригайте їх машинкою. Можна 

використовувати гребінець: трохи піднімайте пасма волосся та зістригайте їх машинкою поверх гребінця. 
Підрівнювання волосся 
 Не прикріплюйте насадку-гребінець. 
 Притисніть машинку під прямим кутом до голови таким чином, щоб кінчики ножів злегка торкалися шкіри, і 

ведіть машинку вниз. 
 Визначивши контур, обережно притисніть тример до шкіри та ведіть його вгору проти напрямку росту 

волосся до контуру. Так ви зможете підстригти небажане волосся, що прилягає до контуру. 
Чищення та догляд 
Ризик ураження електричним струмом 
Перед чищенням поверніть перемикач ввімкнення/вимкнення швидкості проти годинникової стрілки, щоб 
вимкнути пристрій. Вийміть штепсельну вилку мережевого адаптера з розетки. 
Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини. 
 Зніміть насадку-гребінець, якщо вона прикріплена до ріжучої головки. 

 
 

 Зніміть ріжучу головку (див. фото нижче). 

 
 Видаляйте залишки волосся з ріжучої головки за допомогою щіточки для чищення. Для чищення ріжучої 

головки не можна використовувати воду або інші рідини, крім медичного спирту. 
 Якщо ви регулярно користуєтеся машинкою, ріжучу головку необхідно змащувати мастилом, що входить у 

комплект. 
 Видаляйте надлишок мастила за допомогою сухої тканини. 
 Для чищення корпусу використовуйте м’яку суху тканину без ворсу. 
 Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від пилу. 
 Щоб правильно встановити ріжучу головку, регулятор положення леза потрібно посунути вниз, а потім 

встановити ріжучу головку. 
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Функції пристрою 

1. Насадка-гребінець 
У комплект входять 4 насадки-гребінці для різної довжини стрижки. 
Рис. 4 - Насадка-гребінець 12 мм: довжина волосся після стрижки 12 мм 
Рис. 5 - Насадка-гребінець 9 мм: довжина волосся після стрижки 9 мм 
Рис. 6 - Насадка-гребінець 6 мм: довжина волосся після стрижки 6 мм 
Рис. 7 - Насадка-гребінець 3 мм: довжина волосся після стрижки 3 мм 
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Рис. 4 - Насадка-гребінець 12 мм: довжина волосся після стрижки 12 мм 
Рис. 5 - Насадка-гребінець 9 мм: довжина волосся після стрижки 9 мм 
Рис. 6 - Насадка-гребінець 6 мм: довжина волосся після стрижки 6 мм 
Рис. 7 - Насадка-гребінець 3 мм: довжина волосся після стрижки 3 мм 

Прикріпіть потрібну насадку-гребінець до ріжучої головки (див. фото нижче). Переконайтеся, що насадку 

прикріплено правильно, перш ніж переходити до стрижки. 

 

2. Знімні леза для легкого чищення 

3. 5 налаштувань для регулювання довжини леза (0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм) 

Посуньте регулятор положення леза вгору для збільшення довжини. Відповідно, посуньте регулятор положення 
леза вниз для зменшення довжини. 

 
 
 
 
 
 



4. Світлодіодний цифровий символьний дисплей 

 

 
Світлодіодний дисплей 

 

           
4.1 Відображення рівня заряду батареї (заряджання/розряджання) у відсотках (%). 
4.1.1 Відображення рівня заряджання: 

 00%-    10%    20%   30%    40%   50%    60%    70%   80%     90%    100% 
4.1.2 Відображення рівня розряджання: 

100%    90%    80%    70%    60%    50%    40%    30%   20%    10%    00%   
                 

4.2 Символ мастила; символ штепсельної вилки 
4.2.1 При використанні пристрою протягом 30 хвилин, на дисплеї з'явиться символ пляшечки з мастилом. Це 
означає, що необхідно змастити леза. 
4.2.2 При підключенні адаптера до машинки та електромережі, на дисплеї відображається символ штепсельної 
вилки. 
5．Поворотний перемикач живлення (увімкнення/вимкнення швидкості). 
5.1 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості один раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на низькій швидкості. На дисплеї відобразиться символ низької швидкості . 

5.2 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості другий раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на середній швидкості. На дисплеї відобразиться символ середньої швидкості . 

5.3 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості третій раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на високій швидкості. На дисплеї відобразиться символ високої швидкості . 

Символ акумулятора 

Рівень заряду батареї (%) 

 

Символ штепсельної вилки 

Рівень швидкості: низький/середній/високий  

Символ мастила 

 

 
Светодиодный дисплей 

 

           
4.1 Отображение уровня заряда батареи (зарядка/разрядка) в процентах (%). 
4.1.1 Отображение уровня зарядки: 

 00%-    10%    20%   30%    40%   50%    60%    70%   80%     90%    100% 
4.1.2 Отображение уровня разрядки: 

100%    90%    80%    70%    60%    50%    40%    30%   20%    10%    00%   
                 

4.2 Символ масла; символ штепсельной вилки 
4.2.1 При использовании устройства в течение 30 минут на дисплее появится символ бутылочки с маслом. Это 
означает, что необходимо смазать лезвия. 
4.2.2 При подключении адаптера к машинке и электросети на дисплее отображается символ штепсельной 
вилки. 
5．Поворотный переключатель питания (включение/выключение скорости) 
5.1 Если вы повернете переключатель питания/скорости один раз по часовой стрелке, устройство включится и 

будет работать на низкой скорости. На дисплее отобразится символ низкой скорости . 

5.2 Если вы повернете переключатель питания/скорости второй раз по часовой стрелке, устройство включится и 

будет работать на средней скорости. На дисплее отобразится символ средней скорости . 

5.3 Если вы повернете переключатель питания/скорости третий раз по часовой стрелке, устройство включится и 

будет работать на высокой скорости. На дисплее отобразится символ высокой скорости . 

5.4 Чтобы выключить устройство или уменьшить скорость, поворачивайте переключатель в обратном 

Символ аккумулятора 

Уровень заряда батареи (%) 

 

Символ штепсельной вилки 

Уровень скорости: низкий/средний/высокий  

Символ масла 



5.4 Щоб вимкнути пристрій або зменшити швидкість, повертайте перемикач у зворотному напрямку (проти 
годинникової стрілки). 
6. Машинка може працювати від мережевого адаптера. 
7. Час заряджання: ≤180 хвилин після повного заряджання 
8. Час роботи: ≥ 150 хвилин після повного заряджання 
 
Перед початком експлуатації 
Заряджання 
Оптимальна температура навколишнього середовища для заряджання – від +15 до +35 °C. 
 Перед першим використанням машинку для стрижки потрібно повністю зарядити. Підключіть мережевий 

адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до задньої частини зарядної станції, при 
цьому постійно світитиметься світлодіодний дисплей станції. Помістіть машинку для стрижки в зарядну 
станцію та перевірте, чи світиться світлодіодний дисплей. Це означає, що пристрій заряджається. 

 
 

 Коли пристрій заряджається  і знаходиться на базі або підключений до мережі безпосередньо через 
адаптор, на дисплеї відображаються рівень заряду батареї у відсотках (%) і символ штепсельної вилки; коли 
пристрій заряджено і знаходиться поза базою і не підключено до мережі, на дисплеї відображається тільки 
рівень розряду батареї у відсотках (%). 

 

 
 Символ штепсельної вилки почне блимати, коли пристрій досягне низького рівня заряду. Це означає, що 

пристрій необхідно зарядити. 
 Коли пристрій буде повністю заряджений, на дисплеї відображатиметься рівень заряду 100%. Потім 

пристрій необхідно повністю розрядити. Максимальна ємність акумулятора буде досягнута лише через 
кілька циклів заряджання/розряджання. 

 Під час заряджання адаптер і пристрій можуть нагріватися. Це нормальне явище. 
 Підключіть мережевий адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до пристрою. Під час 

заряджання пристрій можна використовувати для стрижки волосся, при цьому на дисплеї постійно 
відображатиметься рівень заряду (%). 



5.4 Щоб вимкнути пристрій або зменшити швидкість, повертайте перемикач у зворотному напрямку (проти 
годинникової стрілки). 
6. Машинка може працювати від мережевого адаптера. 
7. Час заряджання: ≤180 хвилин після повного заряджання 
8. Час роботи: ≥ 150 хвилин після повного заряджання 
 
Перед початком експлуатації 
Заряджання 
Оптимальна температура навколишнього середовища для заряджання – від +15 до +35 °C. 
 Перед першим використанням машинку для стрижки потрібно повністю зарядити. Підключіть мережевий 

адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до задньої частини зарядної станції, при 
цьому постійно світитиметься світлодіодний дисплей станції. Помістіть машинку для стрижки в зарядну 
станцію та перевірте, чи світиться світлодіодний дисплей. Це означає, що пристрій заряджається. 

 
 

 Коли пристрій заряджається  і знаходиться на базі або підключений до мережі безпосередньо через 
адаптор, на дисплеї відображаються рівень заряду батареї у відсотках (%) і символ штепсельної вилки; коли 
пристрій заряджено і знаходиться поза базою і не підключено до мережі, на дисплеї відображається тільки 
рівень розряду батареї у відсотках (%). 

 

 
 Символ штепсельної вилки почне блимати, коли пристрій досягне низького рівня заряду. Це означає, що 

пристрій необхідно зарядити. 
 Коли пристрій буде повністю заряджений, на дисплеї відображатиметься рівень заряду 100%. Потім 

пристрій необхідно повністю розрядити. Максимальна ємність акумулятора буде досягнута лише через 
кілька циклів заряджання/розряджання. 

 Під час заряджання адаптер і пристрій можуть нагріватися. Це нормальне явище. 
 Підключіть мережевий адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до пристрою. Під час 

заряджання пристрій можна використовувати для стрижки волосся, при цьому на дисплеї постійно 
відображатиметься рівень заряду (%). 





годинниковою стрілкою. Перевірте на невеликій ділянці волосся на низькій швидкості, як стриже та чи інша 
насадка-гребінець. 

 Тримайте пристрій проти напрямку росту волосся таким чином, щоб леза були направлені вгору. 
 Повільно переміщайте машинку вгору й назовні проти напрямку росту волосся. 
 Пристрій працюватиме найефективніше, якщо ви не давитимете на нього під час стрижки. Ніколи не 

вимикайте тример під час стрижки. 
 Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями й зістригайте їх машинкою. Можна 

використовувати гребінець: трохи піднімайте пасма волосся та зістригайте їх машинкою поверх гребінця. 
Підрівнювання волосся 
 Не прикріплюйте насадку-гребінець. 
 Притисніть машинку під прямим кутом до голови таким чином, щоб кінчики ножів злегка торкалися шкіри, і 

ведіть машинку вниз. 
 Визначивши контур, обережно притисніть тример до шкіри та ведіть його вгору проти напрямку росту 

волосся до контуру. Так ви зможете підстригти небажане волосся, що прилягає до контуру. 
Чищення та догляд 
Ризик ураження електричним струмом 
Перед чищенням поверніть перемикач ввімкнення/вимкнення швидкості проти годинникової стрілки, щоб 
вимкнути пристрій. Вийміть штепсельну вилку мережевого адаптера з розетки. 
Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини. 
 Зніміть насадку-гребінець, якщо вона прикріплена до ріжучої головки. 

 
 

 Зніміть ріжучу головку (див. фото нижче). 

 
 Видаляйте залишки волосся з ріжучої головки за допомогою щіточки для чищення. Для чищення ріжучої 

головки не можна використовувати воду або інші рідини, крім медичного спирту. 
 Якщо ви регулярно користуєтеся машинкою, ріжучу головку необхідно змащувати мастилом, що входить у 

комплект. 
 Видаляйте надлишок мастила за допомогою сухої тканини. 
 Для чищення корпусу використовуйте м’яку суху тканину без ворсу. 
 Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від пилу. 
 Щоб правильно встановити ріжучу головку, регулятор положення леза потрібно посунути вниз, а потім 

встановити ріжучу головку. 









Опис пристрою 

  
Пристрій: 

 
 
1. Регулятор положення леза 
2. Ріжуча головка 
3. Світлодіодний дисплей на пристрої 
4. Корпус 
5. Поворотний перемикач увімкнення/вимкнення швидкості 
6. Зарядна станція 
7. Світлодіодний дисплей на зарядній станції 
 
Аксесуари: 
1.                                                                
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Пристрій: 

 
 
1. Регулятор положення леза 
2. Ріжуча головка 
3. Світлодіодний дисплей на пристрої 
4. Корпус 
5. Поворотний перемикач увімкнення/вимкнення швидкості 
6. Зарядна станція 
7. Світлодіодний дисплей на зарядній станції 
 
Аксесуари: 
1.                                                                
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2.                                  3. 

 
4.                                 5. 

 
6.                                  7. 

 
 
8.                                 9. 

 
1. Мережевий адаптер 

2. Щіточка для чищення 

3. Мастило для змащування лез 



4. Насадка-гребінець 12 мм 

5. Насадка-гребінець 9 мм 

6. Насадка-гребінець 6 мм 

7. Насадка-гребінець 3 мм 

8. Захисна кришка для лез 

9. Гребінець 

Функції пристрою 

1. Насадка-гребінець 
У комплект входять 4 насадки-гребінці для різної довжини стрижки. 
Рис. 4 - Насадка-гребінець 12 мм: довжина волосся після стрижки 12 мм 
Рис. 5 - Насадка-гребінець 9 мм: довжина волосся після стрижки 9 мм 
Рис. 6 - Насадка-гребінець 6 мм: довжина волосся після стрижки 6 мм 
Рис. 7 - Насадка-гребінець 3 мм: довжина волосся після стрижки 3 мм 

Прикріпіть потрібну насадку-гребінець до ріжучої головки (див. фото нижче). Переконайтеся, що насадку 

прикріплено правильно, перш ніж переходити до стрижки. 

 

2. Знімні леза для легкого чищення 

3. 5 налаштувань для регулювання довжини леза (0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм) 

Посуньте регулятор положення леза вгору для збільшення довжини. Відповідно, посуньте регулятор положення 
леза вниз для зменшення довжини. 

 
 
 
 
 
 

4. Насадка-гребінець 12 мм 

5. Насадка-гребінець 9 мм 

6. Насадка-гребінець 6 мм 

7. Насадка-гребінець 3 мм 

8. Захисна кришка для лез 

9. Гребінець 

Функції пристрою 

1. Насадка-гребінець 
У комплект входять 4 насадки-гребінці для різної довжини стрижки. 
Рис. 4 - Насадка-гребінець 12 мм: довжина волосся після стрижки 12 мм 
Рис. 5 - Насадка-гребінець 9 мм: довжина волосся після стрижки 9 мм 
Рис. 6 - Насадка-гребінець 6 мм: довжина волосся після стрижки 6 мм 
Рис. 7 - Насадка-гребінець 3 мм: довжина волосся після стрижки 3 мм 

Прикріпіть потрібну насадку-гребінець до ріжучої головки (див. фото нижче). Переконайтеся, що насадку 

прикріплено правильно, перш ніж переходити до стрижки. 

 

2. Знімні леза для легкого чищення 

3. 5 налаштувань для регулювання довжини леза (0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм) 

Посуньте регулятор положення леза вгору для збільшення довжини. Відповідно, посуньте регулятор положення 
леза вниз для зменшення довжини. 

 
 
 
 
 
 



4. Світлодіодний цифровий символьний дисплей 

 

 
Світлодіодний дисплей 

 

           
4.1 Відображення рівня заряду батареї (заряджання/розряджання) у відсотках (%). 
4.1.1 Відображення рівня заряджання: 

 00%-    10%    20%   30%    40%   50%    60%    70%   80%     90%    100% 
4.1.2 Відображення рівня розряджання: 

100%    90%    80%    70%    60%    50%    40%    30%   20%    10%    00%   
                 

4.2 Символ мастила; символ штепсельної вилки 
4.2.1 При використанні пристрою протягом 30 хвилин, на дисплеї з'явиться символ пляшечки з мастилом. Це 
означає, що необхідно змастити леза. 
4.2.2 При підключенні адаптера до машинки та електромережі, на дисплеї відображається символ штепсельної 
вилки. 
5．Поворотний перемикач живлення (увімкнення/вимкнення швидкості). 
5.1 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості один раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на низькій швидкості. На дисплеї відобразиться символ низької швидкості . 

5.2 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості другий раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на середній швидкості. На дисплеї відобразиться символ середньої швидкості . 

5.3 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості третій раз за годинниковою стрілкою, пристрій 

увімкнеться та працюватиме на високій швидкості. На дисплеї відобразиться символ високої швидкості . 

Символ акумулятора 

Рівень заряду батареї (%) 

 

Символ штепсельної вилки 

Рівень швидкості: низький/середній/високий  

Символ мастила 

Move adjusting blade button 

 

 

4.LED digital and symbol display for kind function description： 

 

 

LED display figure   

 

           

4.1Charge/discharge current capacity display（%）: 

4.1.1. Charge current capacity display in turn: 

 00%-    10%    20%   30%    40%   50%    60%    70%   80%     90%    100% 

4.1.2 Discharge current capacity display in turn: 

100%    90%    80%    70%    60%    50%    40%    30%   20%    10%    00%   

                 

4.3 Oil bottle symbol; plug symbol 

4.3.1. When turn on appliance and operate it for 30 minutes, Oil bottle symbol will Display， Need 

oil blade. 

Battery symbol 

Charge/discharge current capacity display （%）. 

Plug symbol 

Speed setting display: high/middle/low speeds setting display in turn form 

left to right（symbol）。  

Oil bottle symbol 



5.4 Щоб вимкнути пристрій або зменшити швидкість, повертайте перемикач у зворотному напрямку (проти 
годинникової стрілки). 
6. Машинка може працювати від мережевого адаптера. 
7. Час заряджання: ≤180 хвилин після повного заряджання 
8. Час роботи: ≥ 150 хвилин після повного заряджання 
 
Перед початком експлуатації 
Заряджання 
Оптимальна температура навколишнього середовища для заряджання – від +15 до +35 °C. 
 Перед першим використанням машинку для стрижки потрібно повністю зарядити. Підключіть мережевий 

адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до задньої частини зарядної станції, при 
цьому постійно світитиметься світлодіодний дисплей станції. Помістіть машинку для стрижки в зарядну 
станцію та перевірте, чи світиться світлодіодний дисплей. Це означає, що пристрій заряджається. 

 
 

 Коли пристрій заряджається  і знаходиться на базі або підключений до мережі безпосередньо через 
адаптор, на дисплеї відображаються рівень заряду батареї у відсотках (%) і символ штепсельної вилки; коли 
пристрій заряджено і знаходиться поза базою і не підключено до мережі, на дисплеї відображається тільки 
рівень розряду батареї у відсотках (%). 

 

 
 Символ штепсельної вилки почне блимати, коли пристрій досягне низького рівня заряду. Це означає, що 

пристрій необхідно зарядити. 
 Коли пристрій буде повністю заряджений, на дисплеї відображатиметься рівень заряду 100%. Потім 

пристрій необхідно повністю розрядити. Максимальна ємність акумулятора буде досягнута лише через 
кілька циклів заряджання/розряджання. 

 Під час заряджання адаптер і пристрій можуть нагріватися. Це нормальне явище. 
 Підключіть мережевий адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до пристрою. Під час 

заряджання пристрій можна використовувати для стрижки волосся, при цьому на дисплеї постійно 
відображатиметься рівень заряду (%). 
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годинниковою стрілкою. Перевірте на невеликій ділянці волосся на низькій швидкості, як стриже та чи інша 
насадка-гребінець. 

 Тримайте пристрій проти напрямку росту волосся таким чином, щоб леза були направлені вгору. 
 Повільно переміщайте машинку вгору й назовні проти напрямку росту волосся. 
 Пристрій працюватиме найефективніше, якщо ви не давитимете на нього під час стрижки. Ніколи не 

вимикайте тример під час стрижки. 
 Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями й зістригайте їх машинкою. Можна 

використовувати гребінець: трохи піднімайте пасма волосся та зістригайте їх машинкою поверх гребінця. 
Підрівнювання волосся 
 Не прикріплюйте насадку-гребінець. 
 Притисніть машинку під прямим кутом до голови таким чином, щоб кінчики ножів злегка торкалися шкіри, і 

ведіть машинку вниз. 
 Визначивши контур, обережно притисніть тример до шкіри та ведіть його вгору проти напрямку росту 

волосся до контуру. Так ви зможете підстригти небажане волосся, що прилягає до контуру. 
Чищення та догляд 
Ризик ураження електричним струмом 
Перед чищенням поверніть перемикач ввімкнення/вимкнення швидкості проти годинникової стрілки, щоб 
вимкнути пристрій. Вийміть штепсельну вилку мережевого адаптера з розетки. 
Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини. 
 Зніміть насадку-гребінець, якщо вона прикріплена до ріжучої головки. 

 
 

 Зніміть ріжучу головку (див. фото нижче). 

 
 Видаляйте залишки волосся з ріжучої головки за допомогою щіточки для чищення. Для чищення ріжучої 

головки не можна використовувати воду або інші рідини, крім медичного спирту. 
 Якщо ви регулярно користуєтеся машинкою, ріжучу головку необхідно змащувати мастилом, що входить у 

комплект. 
 Видаляйте надлишок мастила за допомогою сухої тканини. 
 Для чищення корпусу використовуйте м’яку суху тканину без ворсу. 
 Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від пилу. 
 Щоб правильно встановити ріжучу головку, регулятор положення леза потрібно посунути вниз, а потім 

встановити ріжучу головку. 




















