ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
1. Нож
2. Регулиращо лостче
3. Бутон за включване
4. Режеща приставка 3 mm.
5. Режеща приставка 7 mm.
6. Режеща приставка 9 mm
7. Режеща приставка 12 mm
8. Тример
9. Приставка на тримера
10. Гребен
11. Ножица
12. Филираща ножица
13. Голяма четка
14. Малка четка
15. Масло за смазване
ВНИМАНИЕ
 Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към
първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
 Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и другите
опаковъчни материали.Те представляват потенциална опасност.
 Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на
табелката с техническите му данни напрежение съответства на
напрежението в електрическата инсталация.
 Не използвайте близо до пълни с вода вани, умивалници или други съдове.
 Пазете от деца.
 Пазете от източници на топлина.
 Не използвайте уреда, когато забележите пукнатини по режещата
приставка водач или при отчупване или повреждане на зъбите на ножа.
Това може да бъде причина за сериозни наранявания.
 Не оставяйте върху дрехи или други подобни, когато уредът работи, за да
избегнете блокирането му. Той не бива да бъде оставян върху равна
повърхност, например маси или плотове, тъй като вибрациите от работата
му могат да доведат до падане и евентуална повреда.
 Не използвайте по наранена кожа или при наличие на кожно заболяване.
 Този уред е предназначен само за домашна употреба..
 Ако използвате в баня е препоръчително да инсталирате в електрическата
инсталация предпазно устройство за остатъчен диференциален ток (DDR)
със съответен капацитет, който не надхвърля 30 mA. Консултирайте се с
вашия доставчик.
 МНОГО ВАЖНО: Машинката за подстригване, адаптера за зареждане и
основата никога не бива да бъдат потапяни във вода или друга течност.
 Да се ползва само на закрито.
 Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран
сервизен център.

СМАЗВАНЕ




За да работи изправно машинката за подстригване е абсолютно задължително
преди всяка употреба да се смазват ножовете ѝ.
Налейте внимателно няколко капки от предвиденото за тази цел масло, между
зъбите на ножа. В случай, че маслото свърши, използвайте друго
висококачествено масло, без съдържание на киселина.
Включете машинката за няколко секунди и почистете излишното масло с
кърпа.

РЕЖЕЩИ ПРИСТАВКИ



Машинката за подстригване разполага с четири режещи приставки,
позволяващи точното отрязване на коса с различна дължина (3-7-9 and 12 mm.)
За да използвате желаната приставка, поставете в блока на ножа и я натиснете
надолу, за да влезе на място.

ЗАПОЧВАНЕ НА ПОДСТРИГВАНЕТО









Работете бавно и спокойно. Правете къси отрязвания. Не правете директно
крайното отрязване отстрани или отзад. Работете постепенно и по цялата
глава.
По-добре е да отрязвате по-малко, за да можете да отрежете повече покъсно.
Докато работите и преди да започнете с подстригването, срешете косата, за
да оформите по желания начин.
За предпочитане е да подстригвате косата, когато е суха, а не мокра. Така е
по-лесно да се определи и контролира количеството на косата, която
режете.
При първата употреба на машинката е препоръчително да отрязвате малки
части коса, докато свикнете да използвате приставките с различни
дължини. Първоначално използвайте приставка, която позволява по-голяма
дължина на отрязване (приставка 12 mm.). ). С малко практика съвсем
скоро ще сетне в състояние да изберете и най-подходящата позиция на
желаната дължина.
След сресване на косата, следвайте естественото ѝ направление, действайте
по следния начин за постигане на перфектната прическа
След сресване на косата, следвайте естественото ѝ направление, действайте
по следния начин за постигане на перфектната прическа..

Първа стъпка: ТИЛ


Поставете приставката за най-малка дължина на отрязване (3 mm).
Започнете отрязването в средата на тила и в основата на врата. Дръжте
машинката за подстригване срещу главата така, че зъбите на приставката да
сочат нагоре.



Движете се постепенно нагоре, като всеки път отрязвате по малко коса.
Докато режете, повдигайте по малко главата на машинката към вас.
Продължете с подстригването на задната част на главата от основата на
тила до зоната над ушите (зона “A” на фигурата).

Втора стъпка: Задна част на главата
 Поставете някоя от двете приставки, съответстващи на желаната дължина 6
или 9 mm Поставете някоя от двете приставки, съответстващи на желаната
дължина, обозначена като зона “B” на фигурата.
Трета стъпка: СТРАНИ


Използвайте приставките за 3 или 7 mm. Започнете подстригването на
страните и зоната до ушите. След това използвайте приставките,
съответстващи на дължина на отрязване от 12 или 19 mm, за да продължите
с подстригването на косата на темето.

Четвърта стъпка: Горна част на главата (теме)




• Поставете приставката, която съответства на най-голямата дължина (19
mm.) и започнете да режете напред от темето срещу посоката на растежа на
косъма. В някои случаи ще се наложи да режете от пред назад.
За да оставите косата по-дълга, използвайте гребен за повдигане в задната
част на главата и отрежете над гребена или задръжте кичур коса между
пръстите и отрежете до желаната дължина.
Винаги започвайте от задната страна на главата, отрязвайки постепенно
косата, всеки път по-късо, като намалявате разстоянието между гребена
или между пръстите и косата. Разресвайте често косата, за да проверите,
дали има разлика в дължината и да отстраните вече отрязаната коса.

Пета стъпка: ЗАВЪРШВАНЕ



При завършването не използвайте приставка.
За да се получи перфектна прическа и да бъдат оформени прави линии
отстрани, по тила и в зоната на ушите, завъртете машинката и я поставете
под прав ъгъл спрямо главата така, че ножът да допира леко кожата и
избръснете надолу. По този начин прическата ще бъде завършена
перфектно.

РЕГУЛИРАЩО ЛОСТЧЕ
 Можете да използвате регулиращото лостче, за крайното оформяне,
особено в зоната на врата и ушите.
 За да увеличите разстоянието на рязане, спуснете лостчето надолу.
 За да намалите разстоянието на рязане, вдигнете лостчето нагоре

ПОДРЯЗВАНЕ НА БРАДАТА




Запомнете, винаги трябва да започвате оформянето с приставката за найголяма дължина (12 mm), след което да преминете към приставка за помалка дължина.
Започнете оформянето от долната страна на брадичката и придвижвайте
машинката с меки движения нагоре и навън.
За финализиране и оформяне на линиите, използвайте винаги машинката
със свален режещата приставка.

ОФОРМЯНЕ НА МУСТАЦИ



Разрешете мустаците надолу.
Започнете с приставка за по-голяма дължина. По-късно, можете да смените
с приставка за по-малка дължина.

ТРИМЕР
 Тримерът се използва за оформяне на вежди, отрязване на малките косми
по тила и на неприятните косми в носа и ушите.
 За да сложите батерията, свалете основата като я изтеглите. Поставете
батерия от тип R3. Спазвайте обозначената отвътре полярност.
 Капнете малко масло върху ножа и оставете да работи за няколко секунди,
за да се разпредели равномерно.
 Поставете приставката(9) в блока на ножа. Приставката има две
положения, обозначени като LONG (ДЪЛГО) и SHORT (КЪСО).
 С тази приставка можете да оформите мустаци, вежди и т.н.…
 За да включите, установете превключвателя в положение ON (ВКЛ.).
 Ако искате да почистите ножа, преместете страничния му фиксатор и го
свалете. За да го поставите отново, изпълнете същата операция, но в
обратен ред.
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ








Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата
мрежа.
Използвайте четката, за да отстраните останалите по кожа косми.
Когато ножът се свали за смяна или почистване, се налага отново да бъде
регулиран. За да го направите, разхлабете леко винтовете в долната част на
ножа.
Използвайте пръстите си, за да преместите хоризонтално ножа, докато
краищата му се подравнят напълно.
Зъбите на горния нож трябва да се преместят назад с приблизително 1, 2
mm в сравнение с зъбите на долния нож.
За външно почистване, използвайте намокрена кърпа.
Не използвайте абразивни и химически препарати, метална тел за
почистване или други подобни. Те могат да повредят повърхността на
уреда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
•
•
•

Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с
местните наредби за отпадъците.
Изхвърлянето на батериите уреда трябва да става в съответствие с местните
наредби за отпадъците.
Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете
своя принос за опазването на околната среда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
МОДЕЛ MP419

230 V ~ 50 Hz
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