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МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ 
ВОЛОС MW-2113 BK
Данный набор предназначен для 
стрижки волос и моделирования 
причесок

ОПИСАНИЕ
1. Выключатель питания «ON/OFF»
2. Нижнее лезвие
3. Верхнее лезвие
4. Петелька для подвешивания
5. Насадка-расчёска 3 мм
6. Насадка-расчёска 6 мм
7. Насадка-расчёска 9 мм
8. Насадка-расчёска 12 мм
9. Защитная крышка для лезвий
10. Смазочное масло
11. Щёточка для чистки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом использования 
устройства внимательно прочитай-
те данную инструкцию и сохраняйте 
её в качестве справочного мате-
риала в течение всего срока экс-
плуатации. Используйте устройство 
только по его прямому назначению, 
как изложено в данной инструкции. 
Неправильное обращение с устрой-
ством может привести к его поломке, 
причинению вреда пользователю или 
его имуществу. 
•	 Перед первым включением убе-

дитесь, что напряжение элек-
трической сети соответствует 
рабочему напряжению устрой-
ства.

•	 Сетевой шнур не должен: 
– соприкасаться с горячими 

предметами и поверхностями,
– погружаться в воду,
– протягиваться через острые 

кромки мебели,

– использоваться в качестве 
ручки для переноски устрой-
ства. 

•	 Используйте машинку только для 
стрижки естественных человече-
ских волос, волосы должны быть 
сухими.

•	 Запрещается использовать 
устройство для стрижки искус-
ственных волос и шерсти жи- 
вотных.

•	 Используйте только насадки из 
комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! Запрещается погру-
жать машинку для стрижки, сете-
вой шнур и вилку сетевого шнура в 
воду или любые другие жидкости. 
Запрещается промывать лезвия 
машинки под струёй воды.
•	 Во время работы не касайтесь 

корпуса машинки и сетевого 
шнура мокрыми руками.

•	 Не используйте устройство в 
местах с повышенной температу-
рой и относительной влажностью 
более 80%. 

•	 Не храните прибор рядом с 
наполненной водой ванной или 
раковиной. 

•	 Если устройство упало в воду, 
немедленно извлеките сетевую 
вилку из электрической розет-
ки, и только после этого можно 
достать прибор из воды.

•	 Запрещается использовать при-
бор вне помещений.

•	 Запрещается использовать 
машинку с повреждёнными 
насадками или лезвиями.

•	 После каждого использования 
очищайте насадки и блок лезвий 
от срезанных волос при помощи 
щёточки.
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•	 Следите за чистотой лезвий 
и наличием на них смазочного 
масла.

•	 Никогда не оставляйте работаю-
щее устройство без присмотра.

•	 Выключайте машинку в переры-
вах в работе или когда Вы ею не 
пользуетесь.

•	 Не разрешайте детям исполь-
зовать устройство в качестве 
игрушки.

•	 Не разрешайте детям касать-
ся корпуса машинки и сетевого 
шнура во время работы устрой-
ства.

•	 Во время работы и в перерывах 
между рабочими циклами раз-
мещайте устройство в местах, 
недоступных для детей и людей с 
ограниченными способностями.

•	 Данное устройство не пред-
назначено для использования 
детьми.

•	 Прибор не предназначен для 
использования лицами (вклю-
чая детей) с пониженными физи-
ческими, психическими или 
умственными способностями 
или при отсутствии у них опыта 
или знаний, если они не находят-
ся под контролем или не проин-
структированы об использовании 
прибора лицом, ответственным 
за их безопасность. 

•	 Будьте особенно внимательны, 
если поблизости от работающе-
го устройства находятся дети или 
лица с ограниченными способ-
ностями.

•	 Из соображений безопасности 
детей не оставляйте полиэтиле-
новые пакеты, используемые в 
качестве упаковки, без надзора. 

Внимание! Не разрешайте детям 
играть с полиэтиленовыми пакетами 
или пленкой. Опасность удушья!
•	 Запрещается самостоятельно 

ремонтировать прибор. Не раз-
бирайте прибор самостоятельно, 
при возникновении любых неис-
правностей, а также после паде-
ния устройства выключите при-
бор из розетки и обратитесь в 
любой авторизованный (уполно-
моченный) сервисный центр по 
контактным адресам, указанным 
в гарантийном талоне и на сайте 
www.maxwell-products.ru.

•	 Перевозите устройство только в 
заводской упаковке.

•	 В целях защиты окружающей 
среды, после окончания срока 
службы прибора не выбрасывай-
те его вместе с бытовыми отхо-
дами, передайте прибор в специ-
ализированный пункт для даль-
нейшей утилизации.

•	 Храните устройство в местах, 
недоступных для детей и людей с 
ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬ- 
ЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ 
ДЛЯ СТРИЖКИ
– В случае транспортировки или 

хранения устройства при пони-
женной температуре необходи-
мо выдержать его при комнат-
ной температуре не менее трех 
часов.

– Удалите любые элементы упаков-
ки и наклейки, мешающие работе 
устройства.
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Лезвия
– Если лезвия снимались для чист-

ки или замены, установите их 
обратно на посадочные места 
и затяните крепёжные винты. 
Устройство сконструировано 
таким образом, что после уста-
новки лезвий регулировка не 
требуется.

Смазочное масло
– Для поддержания машинки для 

стрижки в хорошем состоянии 
необходимо периодически сма-
зывать лезвия. Не используйте 
растительное масло или масло, 
в состав которого входят раство-
рители. Растворители подвер-
жены испарению, а оставшееся 
густое масло может замедлить 
скорость перемещения верхнего 
лезвия (3).

– Для смазки лезвий используй-
те только то масло (10), которое 
входит в комплект поставки.

Инструкция по моделированию 
причёски
•	 Во время стрижки волосы долж-

ны быть чистыми и сухими.
•	 Вставьте вилку сетевого шнура в 

электрическую розетку.
•	 Перед началом стрижки включи-

те машинку, переведя выключа-
тель (1) в положение

•	 «ON», и убедитесь, что машин-
ка работает без сбоев, а ход 
лезвий – плавный. При избыт-
ке на лезвиях смазочного масла 
выключите машинку, установив 
выключатель (1) в положение 
«OFF», и удалите лишнее масло 
при помощи сухой ткани.

•	 Следите за состоянием сете-
вого шнура, не допускайте его 
многократного перекручива-
ния, периодически отключайте 
машинку и расправляйте сете-
вой шнур.

•	 Посадите человека таким обра-
зом, чтобы его голова была при-
мерно на уровне ваших глаз, 
плечи человека прикройте поло-
тенцем, расчешите волосы при 
помощи расчёски.

Напоминание
– Срезайте небольшое количество 

волос за один проход — в случае 
необходимости всегда можно 
вернуться к уже обработанно-
му участку для дополнительной 
стрижки.

– Наилучшие результаты стрижки 
достигаются при работе с сухи-
ми, а не влажными волосами.

– Расчёсывайте волосы расчёской 
для выявления неровных прядей.

– Для первого раза после стрижки 
лучше оставить более длинные 
волосы.

– По мере освоения машинки вы 
сможете самостоятельно моде-
лировать необходимые при- 
чёски.

Насадки-расчёски
Длина волос зависит от используе-
мой насадки: 
– насадка-расчёска (5): длина волос 

3 мм
– насадка-расчёска (6): длина волос 

6 мм
– насадка-расчёска (7): длина волос 

9 мм
– насадка-расчёска (8): длина волос 

12 мм
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Установите выбранную насадку-
расчёску на лезвия (2, 3) зубьями 
вверх и нажмите на выступ в ниж-
ней части насадки до её фиксации 
(см. рис. 9). Убедитесь, что насадка 
защёлкнулась на своём посадоч-
ном месте перед началом стрижки. 
Для снятия насадки-расчёски 
нажмите на фиксатор и снимите 
насадку.

Шаг первый
Установите насадку-расчёску (5) 
3 мм или (6) 6 мм. Включите машин-
ку выключателем (1), установив его в 
положение «ON». Держите машинку 
таким образом, чтобы лезвия были 
направлены вверх. Начинайте стриж-
ку с начала роста волос. Медленно 
перемещайте машинку по направле-
нию вверх. Подстригите все волосы 
снизу задней части головы и около 
ушей (рис. 1, 2, 3).

Шаг второй
Отключите машинку выключате-
лем (1), переведя его в положение 
«OFF», и извлеките вилку сетево-
го шнура из электрической розет-
ки, установите насадку-расчёску 
для более длинных волос (7) 9 мм 
или (8) 12 мм, включите машинку и 
продолжайте стричь волосы ближе к 
макушке головы (рис. 4).

Шаг третий — стрижка  
в области висков
Отключите машинку и извлеките 
вилку сетевого шнура из электри-
ческой розетки, установите насад-
ку-расчёску (5) 3 мм или (6) 6 мм и 
подстригите волосы на висках. Затем 
установите насадку-расчёску (7) 

9 мм или (8) 12 мм и продолжайте 
стрижку по направлению к макушке 
(рис.3).

Шаг четвертый — стрижка  
в области темени
Используя насадку-расчёску (7) 9 мм 
или (8) 12 мм, стригите волосы по 
направлению от макушки к темени 
против направления роста волос 
(рис.4).
•	 Волосы можно стричь против 

направления роста и по направ-
лению роста, но имейте в виду, 
что волосы, подстриженные про-
тив направления их роста, будут 
короче волос, подстриженных по 
направлению роста.

•	 Используйте насадки (5) 3 мм 
и (6) 6 мм для очень короткой 
стрижки. Чтобы оставить волосы 
немного длиннее, используйте 
насадки (7) 9 мм или (8) 12 мм.

•	 Чтобы оставить более длинные 
волосы, зажимайте пряди волос 
между пальцами и состригайте их 
машинкой (рис. 5).

•	 Можно использовать расчёску: 
приподнимайте пряди волос и 
состригайте их машинкой поверх 
расчёски (рис. 6).

•	 Всегда начинайте стрижку с зад-
ней части головы.

•	 Расчёсывайте волосы расчёской 
для выявления неровных прядей.

•	 Используйте ножницы для под-
равнивания волос.

Шаг 5 — заключительная часть
– В заключительной стадии моде-

лирования причёски снимите с 
машинки насадку-расчёску, раз-
верните машинку лезвиями в сто-
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рону волос и аккуратно подров-
няйте волосы на висках и на шее. 
Не давите на машинку с силой, 
при контакте открытых лезвий с 
кожей можно получить порезы 
или травму (рис. 7).

Конусообразная стрижка
Установите необходимую насадку-
расчёску и начните стрижку с зад-
ней части головы по направлению к 
макушке. Подстригите волосы про-
тив направления их роста с перед-
ней части головы по направлению 
к макушке и с боков (рис. 8). Для 
получения стрижки с плоской макуш-
кой используйте расчёску: припод-
нимайте и состригайте пряди волос 
по расчёске. Расчёсывайте волосы 
расчёской для выявления неровных 
прядей.
Примечание: В перерывах в рабо-
те можно подвешивать машинку за 
петельку (4), предварительно выклю-
чив её выключателем питания (1).
Завершив стрижку волос, выключи-
те машинку, установив выключатель 
питания (1) в положение «OFF», и 
извлеките вилку сетевого шнура из 
розетки, наденьте защитную крыш-
ку (9) на лезвия (2, 3).

ЧИСТКА И УХОД
Смазка лезвий
Лезвия необходимо регулярно сма-
зывать маслом (10), входящим в ком-
плект поставки.
– Выключите машинку выключате-

лем (1) и извлеките вилку сете-
вого шнура из электрической 
розетки.

– Нанесите одну-две капли масла 
(10) на зубья лезвий (2, 3) и на 

заднюю часть верхнего лез-
вия (3), включите машинку и убе-
дитесь в плавности хода лезвий.

– Выключите прибор, вытрите лиш-
нее масло сухой тканью.

Внимание! Используйте только то 
масло, которое входит в комплект 
поставки прибора.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки рас-
тительное масло, жир, смесь масла 
с растворителями.
Растворители подвержены испаре-
нию, после чего оставшееся густое 
масло может замедлить скорость 
перемещения лезвий.

Чистка машинки для стрижки
– Выключите машинку и отключите 

её от электросети.
– Удалите остатки состриженных 

волос с лезвий, используя для 
этого щёточку (11).

– Протрите корпус прибора и 
аксессуары слегка влажной тка-
нью, после этого вытрите их насу-
хо мягкой тканью.

– Наденьте защитную крышку (9) на 
лезвия (2, 3).

– Запрещается погружать прибор 
в воду или в любую другую жид-
кость.

– Запрещается для чистки машин-
ки использовать растворители или 
абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ
– Прежде чем убрать машинку на 

хранение, произведите чистку и 
смажьте лезвия (2, 3) маслом (10), 
наденьте защитную крышку (9).

– Храните машинку для стрижки в 
сухом прохладном месте, недо-
ступном для детей.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Машинка для стрижки  

(с лезвиями) – 1 шт.
2. Насадка–расчёска – 4 шт.
3. Защитная крышка –1 шт.
4. Масло для смазки – 1 шт.
5. Щёточка для чистки – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
Максимальная потребляемая  
мощность: 7 Вт

Производитель оставляет за собой 
право изменять характеристики при-
боров без предварительного уве-
домления

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует 
всем требуемым европейским 
и российским стандартам без-
опасности и гигиены.

Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, 
Гонконг
Адрес: оф. Би Энд Си, 15-й этаж,  
38 Хёнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, 
Гонконг

Информация об Импортере указана 
на индивидуальной упаковке.
Информация об авторизованных 
(уполномоченных) сервисных цен-
трах указана в гарантийном талоне 
и на сайте www.maxwell-products.ru

Единая справочная служба:  
+7 (495) 921-01-70

Сделано в КНР
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МАШИНКА ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ 
ВОЛОССЯ MW-2113 BK
Даний набір призначений для під-
стригання волосся та моделювання 
зачісок

ОПИС
1. Вимикач живлення «ON/OFF»
2. Нижнє лезо
3. Верхнє лезо
4. Петелька для підвішування
5. Насадка-гребінець 3 мм
6. Насадка-гребінець 6 мм
7. Насадка-гребінець 9 мм
8. Насадка-гребінець 12 мм
9. Захисна кришка для лез
10. Мастило
11. Щіточка для чищення

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком використання при-
строю уважно прочитайте цю інструк-
цію і зберігайте її як довідковий 
матеріал протягом всього терміну 
експлуатації. Використовуйте при-
стрій лише за його прямим призна-
ченням, як викладено у цій інструкції. 
Неправильне поводження з пристро-
єм може призвести до його поломки, 
завдання шкоди користувачеві або 
його майну. 
•	 Перед першим вмиканням пере-

конайтеся, що напруга електрич-
ної мережі відповідає робочій 
напрузі пристрою.

•	 Мережний шнур не має: 
– стикатися з гарячими предме-

тами та поверхнями,
– занурюватися у воду,
– протягуватися через гострі 

кромки меблів,
– використовуватися як ручка для 

перенесення пристрою. 
•	 Використовуйте машинку тіль-

ки для підстригання натурального 

людського волосся, волосся має 
бути сухим.

•	 Забороняється використовувати 
пристрій для підстригання штуч-
ного волосся та шерсті тварин.

•	 Використовуйте лише насадки з 
комплекту постачання.

УВАГА! Забороняється занурю-
вати машинку для підстригання, 
мережний шнур та вилку мережного 
шнура у воду або будь-які інші ріди-
ни. Забороняється промивати леза 
машинки під струменем води.
•	 Під час роботи не торкайтеся кор-

пусу машинки та мережного шнура 
мокрими руками.

•	 Не використовуйте пристрій у міс-
цях з підвищеною температурою і 
відносною вологістю більше 80%. 

•	 Не зберігайте пристрій поруч з 
наповненою водою ванною або 
раковиною. 

•	 Якщо пристрій упав у воду, негай-
но вийміть мережну вилку з елек-
тричної розетки, і тільки після 
цього можна дістати пристрій з 
води.

•	 Забороняється використовувати 
пристрій поза приміщеннями.

•	 Забороняється використовувати 
машинку з пошкодженими насад-
ками або лезами.

•	 Після кожного використання очи-
щайте насадки і блок лез від зрі-
заного волосся за допомогою 
щіточки.

•	 Наглядайте за чистотою лез та 
наявністю на них мастила.

•	 Ніколи не залишайте працюючий 
пристрій без нагляду.

•	 Вимикайте машинку у перервах в 
роботі, а також в тих випадках, 
коли не користуєтеся нею.

•	 Не дозволяйте дітям використову-
вати пристрій як іграшку.
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•	 Не дозволяйте дітям торкатися 
корпусу машинки та мережного 
шнура під час роботи пристрою.

•	 Під час роботи i у перервах між 
робочими циклами розміщайте 
пристрій у місцях, недоступних для 
дітей і людей з обмеженими зді-
бностями.

•	 Цей пристрій не призначений для 
використання дітьми.

•	 Пристрій не призначений для 
використання особами (включаю-
чи дітей) зі зниженими фізичними, 
психічними або розумовими зді-
бностями або при відсутності у них 
досвіду або знань, якщо вони не 
знаходяться під контролем або не 
проінструктовані щодо викорис-
тання пристрою особою, відпові-
дальною за їх безпеку. 

•	 Будьте особливо уважні, якщо 
поблизу від працюючого пристрою 
знаходяться діти або особи з обме-
женими здібностями.

•	 З міркувань безпеки дітей не зали-
шайте поліетиленові пакети, що 
використовуються як упаковка, без 
нагляду. 

Увага! Не дозволяйте дітям грати з 
поліетиленовими пакетами або плів-
кою. Небезпека задушення!
•	 Забороняється самостійно ремон-

тувати пристрій. Не розбирайте 
пристрій самостійно, при виник-
ненні будь-яких несправностей, 
а також після падіння пристрою 
вимкніть пристрій з електричної 
розетки та зверніться до будь-
якого авторизованого (уповнова-
женого) сервісного центру за кон-
тактними адресами, вказаними 
у гарантійному талоні та на сайті 
www.maxwell-products.ru.

•	 Перевозьте пристрій лише у завод-
ській упаковці.

•	 Для захисту навколишнього серед-
овища після закінчення терміну 
служби пристрою не викидайте 
його разом з побутовими відхо-
дами, передайте пристрій у спе-
ціалізований пункт для подальшої 
утилізації.

•	 Зберігайте пристрій у місцях, недо-
ступних для дітей та людей з обме-
женими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ 
ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ 
ПIДСТРИГАННЯ
– У разі транспортування або збе-

рігання пристрою при зниженій 
температурі необхідно витримати 
його при кімнатній температурі не 
менше трьох годин.

– Видаліть будь-які елементи упа-
ковки та наклейки, що заважають 
роботі пристрою.

Леза
– Якщо леза знімалися для чищення 

або заміни, установіть їх назад на 
посадкові місця та затягніть крі-
пильні гвинти. Пристрій сконстру-
йований таким чином, що після 
установлення лез регулювання не 
потрібне.

Мастило
– Для підтримання машинки для під-

стригання у хорошому стані необ-
хідно періодично змащувати леза. 
Не використовуйте рослинну олію 
або мастило, до складу якого вхо-
дять розчинники. Розчинники 
можуть випаруватися, а залишки 
густого мастила можуть сповіль-
нити швидкість переміщення верх-
нього леза (3).
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– Для змащування лез використо-
вуйте лише те мастило (10), що 
входить до комплекту постачання.

Інструкція щодо моделювання 
зачіски
•	 Під час підстригання волосся має 

бути чистим і сухим.
•	 Вставте вилку мережного шнура в 

електричну розетку.
•	 Перед початком підстригання уві-

мкніть машинку, перевівши вими-
кач (1) у положення «ON», та пере-
конайтеся, що машинка працює 
без збоїв, а хід лез – плавний. 
При надлишку на лезах мастила 
вимкніть машинку, встановивши 
вимикач (1) у положення «OFF», та 
видаліть зайве мастило за допомо-
гою сухої тканини.

•	 Наглядайте за станом мережного 
шнура, не допускайте його багато-
кратного перекручення, періодич-
но вимикайте машинку та розпрям-
ляйте мережний шнур.

•	 Посадіть людину таким чином, 
щоб його голова була приблизно 
на рівні ваших очей, плечі люди-
ни прикрийте рушником, розчешіть 
волосся за допомогою гребінця.

Нагадування
– Зрізуйте невелику кількість волос-

ся за один прохід – у разі необ-
хідності завжди можна повернути-
ся до вже обробленої ділянки для 
додаткового підстригання.

– Найкращі результати підстригання 
досягаються при роботі з сухим, а 
не вологим волоссям.

– Розчісуйте волосся гребінцем для 
виявлення нерівних пасом.

– Для першого разу після підстриган-
ня краще залишити довше волосся.

– У міру освоєння машинки ви змо-
жете самостійно моделювати 
необхідні зачіски.

Насадки-гребінці
Довжина волосся залежить від вико-
ристовуємої насадки: 
– насадка-гребінець (5): довжина 

волосся 3 мм
– насадка-гребінець (6): довжина 

волосся 6 мм
– насадка-гребінець (7): довжина 

волосся 9 мм
– насадка-гребінець (8): довжина 

волосся 12 мм
Установіть вибрану насадку-гребінець 
на леза (2, 3) зубами вгору та натисніть 
на виступ у нижній частині насадки до її 
фіксації (див. мал. 9). Переконайтеся, 
що насадка защепнулася на своєму 
посадковому місці перед початком під-
стригання. Для зняття насадки-гребінця 
натисніть на фіксатор та зніміть насадку.

Крок перший
Установіть насадку-гребінець (5) 
3 мм або (6) 6 мм. Увімкніть машин-
ку вимикачем (1), встановивши його у 
положення «ON». Тримайте машинку 
таким чином, щоб леза були направлені 
вгору. Починайте підстригання з почат-
ку зростання волосся. Повільно пере-
міщайте машинку у напрямку вгору. 
Підстрижіть все волосся знизу задньої 
частини голови та біля вух (мал.1, 2, 3).

Крок другий
Вимкніть машинку вимикачем (1), 
перевівши його у положення «OFF», 
та витягніть вилку мережного шнура з 
електричної розетки, установіть насад-
ку-гребінець для довшого волосся (7) 
9 мм або (8) 12 мм, увімкніть машинку 
та продовжуйте стригти волосся ближ-
че до верхівки голови (мал. 4).

Крок третий – підстригання у 
ділянці висків
Вимкніть машинку та витягніть вилку 
мережного шнура з електричної роз-
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етки, установіть насадку-гребінець (5) 
3 мм або (6) 6 мм та підстрижіть волос-
ся на висках. Потім установіть насад-
ку-гребінець (7) 9 мм або (8) 12 мм та 
продовжуйте підстригання у напрямку 
до верхівки (мал. 3).

Крок четвертий – підстригання у 
ділянці тімені
Використовуючи насадку-гребінець (7) 
9 мм або (8) 12 мм, стрижіть волосся у 
напрямку від верхівки до тімені проти 
напрямку росту волосся (мал. 4).
•	 Волосся можна стригти проти 

напрямку росту та у напрям-
ку росту, але майте на увазі, що 
волосся, підстрижене проти 
напрямку росту, буде коротше за 
волосся, підстриженого у напрям-
ку росту.

•	 Використовуйте насадки (5) 3 мм і 
(6) 6 мм для дуже короткої стриж-
ки. Щоб залишити волосся трохи 
довше, використовуйте насадки (7) 
9 мм або (8) 12 мм.

•	 Щоб залишити довше волосся, 
затискайте пасма волосся між 
пальцями і зістригайте їх машин-
кою (мал. 5).

•	 Можна використовувати гребінець: 
трохи піднімайте пасма волосся та 
зістригайте їх машинкою поверх 
гребінця (мал. 6)

•	 Завжди починайте підстригання з 
задньої частини голови.

•	 Розчісуйте волосся гребінцем для 
виявлення нерівних пасм.

•	 Використовуйте ножиці для підрів-
нювання волосся.

Крок 5 – заключна частина
– У заключній стадії моделювання 

зачіски зніміть з машинки насад-
ку-гребінець, розверніть машинку 
лезами у бік волосся та акурат-
но підрівняйте волосся на висках 

і на шиї. Не тисніть на машинку з 
силою, при контакті відкритих лез 
зі шкірою можна отримати порізи 
або травму (мал. 7).

Конусоподібна стрижка
Установіть необхідну насадку-гребінець 
та почніть підстригання з задньої час-
тини голови у напрямку до верхівки. 
Підстрижіть волосся проти напряму їх 
росту з передньої частини голови у 
напрямку до верхівки та з боків (мал. 8). 
Для отримання стрижки з плоскою вер-
хівкою використовуйте гребінець: під-
німайте і зістригайте пасма волосся 
по гребінцю. Розчісуйте волосся гре-
бінцем для виявлення нерівних пасом.
Примітка: Під час перерв у робо-
ті можна підвішувати машинку за 
петельку (4), попереду вимкнувши її 
вимикачем живлення (1).
Завершивши підстригання волосся, 
вимкніть машинку, встановивши вими-
кач живлення (1) у положення «OFF», 
і витягніть вилку мережного шнура з 
розетки, надягніть захисну кришку (9) 
на леза (2, 3).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Змащування лез
Леза необхідно регулярно змащувати 
мастилом (10), що входить до комп-
лекту постачання.
– Вимкніть машинку вимикачем (1) та 

витягніть вилку мережного шнура з 
електричної розетки.

– Нанесіть одну-дві краплі масла (10) 
на зуби лез (2, 3) та на задню час-
тину верхнього леза (3), увімкніть 
машинку та переконайтеся у плав-
ності ходу лез.

– Вимкніть пристрій, витріть зайве 
мастило сухою тканиною.

Увага! Використовуйте лише те мас-
тило, яке входить до комплекту поста-
чання пристрою.
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НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для змащуван-
ня рослинну олію, жир, суміш олії з 
розчинниками.
Розчинники можуть випаруватися, 
після чого залишки густого мастила 
можуть сповільнити швидкість пере-
міщення лез.

Чищення машинки  
для підстригання
– Вимкніть машинку і від’єднайте її 

від електромережі.
– Видаліть залишки зістриженого 

волосся з лез, використовуючи для 
цього щіточку (11).

– Протріть корпус пристрою та 
аксесуари злегка вологою ткани-
ною, після цього витріть їх насухо 
м’якою тканиною.

– Надягніть захисну кришку (9) на 
леза (2, 3).

– Забороняється занурювати при-
стрій у воду або у будь-яку іншу 
рідину.

– Забороняється для чищення 
машинки використовувати розчин-
ники або абразивні очищувальні 
засоби.

ЗБЕРІГАННЯ
– Перш ніж забрати машинку на збе-

рігання, зробить чищення та змас-
тіть леза (2, 3) мастилом (10), над-
ягніть захисну кришку (9).

– Зберігайте машинку для підстри-
гання у сухому прохолодному місці, 
недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
1. Машинка для підстригання 

(з лезами) – 1 шт.
2. Насадка-гребінець – 4 шт.
3. Захисна кришка – 1 шт.
4. Мастило – 1 шт.
5. Щіточка для чищення – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга живлення: 230 В ~ 50 Гц
Максимальна споживальна 
потужність: 7 Вт

Виробник залишає за собою право 
змінювати характеристики пристроїв 
без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія
Докладні умови гарантії можна отри-
мати в дилера, що продав дану апа-
ратуру. При пред’явленні будь-якої 
претензії протягом терміну дії даної 
гарантії варто пред’явити чек або кви-
танцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимо-
гам до електромагнітної суміс-
ності, що пред’являються 
директивою 2004/108/ЕС Ради 
Європи й розпорядженням 
2006/95/ЕС по низьковольтних 
апаратурах.
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Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими 
данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, 
первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, 
серийный номер 0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне 
(шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data 
plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating 
the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was 
manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның	 шығарылған	 мерзімі	 техникалық	 	 деректері	 бар	 кестедегі	 сериялық	
нөмірде	көрсетілген.	Сериялық	нөмір	он	бір	саннан	тұрады,	оның	бірінші	төрт	саны	
шығару	мерзімін	білдіреді.	Мысалы,	сериялық	нөмір	0606ххххххх	болса,	бұл	бұйым	
2006	жылдың	маусым	айында	(алтыншы	ай)	жасалғанын	білдіреді.		

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними 
даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші 
чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 
0606ххххххх означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 
2006 року.

KG

Буюм	 иштеп	 чыгарылган	 датасы	 сериялык	 номурунда	 техникалык	
маалыматтар	 жадыбалында	 көрсөтүлгөн.	 Сериялык	 номуру	 он	 бир	
орундуу	 сан	 болот,	 анын	 биринчи	 төрт	 саны	 өндүрүш	 датасын	 көрсөтөт.		
Мисалы,	сериялык	номуру	0606ххххххх	болгон	буюм	2006	жылдын	июнинде	(алтынчы	
айында)	өндүрүлгөн.

ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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