GRITSY
Професионална машинка за подстригване

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
Отсега нататък ще можете да се подстригвате у дома си, без да е нужно да
посещавате скъпо фризьорски салони. Направете си завидни прически със стилни и
модерни елементи с помощта на невероятната GRITSY машинка за подстригване!
Идеалната машинка за фино оформяне на брада, мустаци, бакенбарди и различни
орнаменти на косата. Gritsy е снабдена с най-острите ножчета, които ще ви осигурят
най-прецизните прически! Тъй като машинката за подстригване GRITSY е безжична,
тя е изключително подходяща при пътуване. Поддържайте своята визия и
изглеждайте винаги неотразимо, спестявайки време и пари!
Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за
експлоатация. Моля, прегледайте внимателно това ръководство, преди да
започнете работа с този продукт.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:

1 x Машинка за подстригване
4 x Гребен (1,5 - 3/6/9 мм)
1 x USB кабел за зареждане
1 × Четка за почистване
1 х Течност за смазване
1 х Ръководство за употреба

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мотор
Професионален
клас
Машинка за
подстригване

Батерия
Зареждане

Работно напрежение: 7200 RP
Входящо напрежение: 5.0 V-1000 mA
Изходящо напрежение: 5.0 V - 100 mA
Вид на батерията: 1200 mAh
Време на зареждане: 2 ч
Време в режим на работа: 3 - 4 ч
USB връзка с адаптер
Мощност: 5 W

БЕЛЕЖКА:
Преди напускане от фабриката, всяка машинка и нейните ножчета биват тествани.
За целта се използва черен памучен конец, за симулация на човешка коса. В
случай, че когато отворите машинката си по нея има следи от употреба, моля
имайте предвид, че това е в следствие на проведените тестове. Този продукт е
чисто нов.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА ВЪКОВОДСТВО И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА
УПОТРЕБА.

•

Тъй като тази машинка за подстригване е напълно безопасна, тя може
да бъде използвана от деца над 8 години и от възрастни с физически или
психически увреждания, както и от лица, които не са използвали уреди
за подстригване, ако те са надзиравани от опитно лице или са правилно
инструктирани за начина на употреба на тази машинка. Почистването и
съхранението на тази машинка може да се извършва от деца над 8

•

•
•
•
•

годишна в случай, че те са правилно инструктирани как да го направят
или бъдат контролирани от възрастен. Съхранявайте машинката за
подстригване и нейния захранващ адаптер на място, недостъпно за
деца, по-малки от 8 години. Не позволявайте на деца да си играят с нея.
Тази машинка за подстригване е предназначена само за домашна
употреба и е предназначена за подстригване на човешка коса и бради.
Тази машинка не е подходяща за масова употреба във фризьорски
салони, нито за подстригване или оформяне на животинска козина.
Използвайте машината за подстригване само с оригиналния захранващ
адаптер и приставката за гребен, която се доставя заедно с нея.
Преди да свържете машинката в електрическата мрежа, моля уверете
се, че напрежението във вашия дом отговаря на напрежението,
посочено на адаптера.
Не излагайте машината за подстригване (включително нейните
аксесоари) на външна среда, екстремни температури, пряка слънчева
светлина, прекомерна влажност или прекомерно запрашена среда.
Не поставяйте машината за подстригване (включително нейните
аксесоари) в близост до нагреватели, открити пожари или друго
оборудване, което е източник на топлина.
Внимание:
Не използвайте машината за подстригване на коса във вана или под
душа. Не я почиствайте под течаща вода (или с помощта на вода), не
я пръскайте с вода или с други течности или почистващи препарати.

•
•
•

•
•
•

Зареждайте и използвайте машинката на места, достатъчно отдалечени
от мивки, вани или съдове, пълни с вода.
Винаги, когато работите с машинката, бъдете внимателни и я дръжте
на достатъчно разстояние от очите и дрехите си.
Не изключвайте машинката, когато тя се зарежда, чрез директно
дърпане на захранващия кабел от контакта. Това може да повреди
захранващия адаптер или захранващия контакт, затова бъдете
внимателни. Когато машинката е заредена, внимателно дръпнете
кабела от контакта.
Не поставяйте кабела на захранващия адаптер върху остри предмети.
В случай, че машинката за подстригване или някой от нейните
аксесоари са повредени, моля, не ги използвайте.
За да предотвратите възникването на опасна ситуация, не
поправяйте сами машинката или някой от нейните аксесоари и не я
променяйте по никакъв начин. За какъвто и да е ремонт, моля,
обърнете се към оторизиран сервиз. Поправяйки сами машинката,
рискувате да нарушите гаранционните права на продукта, както и

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

цялостната гаранция.
Изключете уреда и извадете щепсела от контакта, преди да поставяте
приставки или преди да я почиствате.
Използвайте уреда само, когато сте напълно концентрирани! Винаги след
употреба изключвайте машинката от контакта.
Не използвайте уреда, ако по кабела му има повреди или следи от
прекъсвания, или ако забележите някакви нередности по повърхността или
ако уредът е изпуснат.
Не увивайте кабела около уреда.
Всяко обслужване или ремонт трябва да бъде извършвано в оторизиран
сервизен представител.
Не използвайте на открито или във влажни помещения.
Използването на аксесоари и приставки, които не са доставени от
производителя могат да причинят пожари, токов удар, нараняване или
повреда на уреда.
За да се предпазите от риск и от токов удар, никога не потапяйте
устройството и не го оставяйте в контакт с вода или други течности. Не
използвайте уреда с мокри ръце. Ако уредът бъде намокрен, навлажнен
или падне във вода, веднага извадете щепсела от контакта. Не поставяйте
ръцете си във водата.
Не изпускайте и не вкарвайте никакъв предмет в никой от отворите.
Използвайте този уред само по предназначение.

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че уредът е винаги сух.
ЕЛЕМЕНТИ
1. Главина
2. Тримерна глава
3. Щепсел
4. Стандартен 5V USB кабел за зареждане
5. Гребен (1,5 - 3/6/10 мм)
6. Четка за почистване
7. Стандартен 5V USB кабел за зареждане

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Титанови керамични
прецизни остриета
Цялостно метално тяло
Бутон Вкл/Изкл
USB вход за зареждане
T-type глава
1200 mAh, литиево-йонна
батерия
5W мощен мотор

ЗАРЕЖДАНЕ

1.
2.

Поставете зарядното устройство в машинка, свържете го към захранването
и зареждането ще започне автоматично.
Когато индикаторът започне да мига, това показва, че зареждането протича
нормално. Когато устройството е напълно заредено, зелената светлина ще
престане да мига.

БЕЛЕЖКА:
•
•

Уверете се, че превключвателят на захранването е поставен в положение
OFF, преди да започнете зареждането.
След свързване на машината за подстригване към захранващия контакт,
LED индикаторът за зареждане ще светне. Пълното зареждане отнема
около 2 часа.

Ако зареждате машинката за първи път или ако не сте я
използвали много дълго време (повече от 3 месеца), то
зареждането ще отнеме повече време.
Внимание:
Не използвайте машината за подстригване на косата, докато се
зарежда.
•

Първо изключете машинката от адаптера, след което изключете адаптера
от контакта. След като изключите машинката от захранващия адаптер, LED
индикаторът за зареждане ще се изключи. Когато е напълно заредена,
машинката може да издържи 3-4 часа в режим на работа.

Препоръки за постигане на възможно най-дълъг живот на батерията:
•
•
•

•
•

Винаги зареждайте батерията на машинката за подстригване при стайна
температура.
Не оставяйте машината за подстригване свързана в контакта за по-дълго
време, отколкото е необходимо за зареждането ѝ.
Не оставяйте батерията да бъде изтощена докрай. Винаги е
препоръчително да зареждате машинката, преди нейната батерия да бъде
напълно изтощена.
Винаги е препоръчително да съхранявате машинката напълно заредена.
Ако не използвате машинката редовно, то уверете се, че тя ще бъде
зареждане веднъж на всеки 6 месеца.

СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ
1.

Изберете подходящата дължина на приставката.
Можете да изберете 4 различни размера:
1.5 мм
3 мм
6 мм
10 мм

2.

Монтирайте приставката; подравнете я с ръба на
острието

3.

Внимателно притиснете към главата на машинката.

Разглобяване: издърпайте приставката нагоре (държейки края
ѝ).

ПРЕМАХВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА НОЖЧЕТО
ПРЕМАХВАНЕ
Извадете острието с помощта на
отвертка (не е включена в комплекта), за
да разхлабите винтовете на ножчетата.
Прикрепете ножчето с една ръка, за да
се уверите, че то няма да падне.
МОНТИРАНЕ
Пружината на острието е подравнена с пружината A на ножчето на
главата B.

Затегнете винта с отвертка (не е включена в комплекта) и проверете
дали главата на острието е здраво закрепена.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
Преди да подстрижете косата си:
1.
2.
3.
4.

Вашата машинка трябва да бъде чиста, смазана и в перфектно работно
състояние.
Поставете кърпа или пелерина около врата си, за да предпазите дрехите си.
Уверете се, че човекът, чиято коса ще бъде подстригана е седнал на стол и
главата му е на нивото на очите ви.
След като срешете косата, за да премахнете всички заплитания, дръжте
машинката за подстригване в спокоен, удобен захват. Хватката ще ви
помогне да поддържате удобен и точен контрол на рязането.

Бележка: За да прикрепите приставка, уверете се, че я държите със зъбите нагоре.
Закрепете приставката стабилно към главата на машинката.
УПОТРЕБА
След като поставите приставката с желаната дължина, включете машинката и
внимателно плъзнете горе в посока на брадата или косата с бавно и плавно
движение.
Забележка: можете да обръснете брадата си изцяло, ако не поставите приставка.
Внимавайте, тъй като съществува минимален риск от порязване, когато не
използвате приставка.
ВНИМАНИЕ!
Първия път, когато подстригвате косата си, започнете работа върху малко
пространство коса, за да свикнете с движението на машинката и работата ѝ.
Винаги започвайте работа, поставяйки най-голямата приставка, след което
преминавайте към използването на все по-малките размери. Не забравяйте, че
между подстригванията косата расте равномерно по цялата глава и леко
подстригване на долната част на шията и отстрани може да е всичко, което е
необходимо, за да придадете този чист и добре поддържан вид на косата си.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистете острието с четката за почистване.

Преди и след употреба, смазвайте острието, като капнете малко масло
върху червената, както е показано на лявата снимка.

•
•
•
•
•
•

БЕЛЕЖКА:
Моля, не разглобявайте продукта.
Не трябва да използвате вода, за да почиствате и измивате машинката.
Уверете се, че я съхранявате в сухи и проветриви помещения.
Използвайте суха кърпа за забърсване на повърхността на вашата
машинка.
Никога не зареждайте машинката си над 40 ° C или под 0 ° C.
Лекото загряване по време на работа или зареждане е нормално.
След като животът на батерията е свършил, моля извадете я
внимателно и я изхвърлете на безопасно място (по възможност я
рециклирайте). Не изхвърляйте батерията си заедно с битовите си
отпадъци.

ЗМАЗВАНЕ
Остриетата на новата ви машинка трябва да бъдат
смазани след всяка употреба. Просто поставете няколко
капки масло върху остриетата в точки A и B.
Използвайте само фабричното масло, което е включено
в опаковката. Поради високата скорост, с която се
движат остриетата на вашата машинка, вие трябва
винаги да използвате правилното масло. Не
използвайте масло за коса, грес или каквото и да е масло, смесено с керосин или
някакъв разтворител, тъй като разтворителят ще се изпари и това ще увреди
работата на машинката.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако ви се струва, че вашата машинка не се зарежда правилно, моля проверете
следните възможности:
Ако тримерът не работи, а лапичката показва, че батерията е напълно заредена,
опитайте да почистите ножчетата и се уверете, че между тях няма нищо, което е
заседнало. Съществува вариант, в който поставеното масло може да е изсъхнало и
това временно да блокира ножчетата.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови
отпадъци на територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за
околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното
изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да
бъдат използвани отново. За да върнете използваното устройство, моля,
използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от
където е закупен продуктът. Те могат да се погрижат за екологичното рециклиране
на продукта.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички
директиви, приложени от Европейската комисия.

