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User manual
Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in these Instructions for Use
Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with 
these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 WARNING:
This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 CAUTION:
This refers to possible hazards to the machine or other objects.

 NOTE:
This highlights tips and information.

Safety instructions
General Safety Instructions
Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and 
keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the 
internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating 
instructions.

•	 Use	the	device	for	private	and	its	intended	purpose	only.	The	device	is	not	intended	
for commercial use.

•	 The	power	adaptor	is	only	intended	for	use	in	dry	environment.
•	 Ensure	that	the	output	voltage,	currency	and	polarity	of	the	power	adaptor	correspond	

to the nameplate specifications!
•	 Do	not	touch	the	power	adaptor	with	wet	hands!
•	 Disconnect	from	mains	power	supply	if	not	in	use,	when	attaching	accessories,	during	

cleaning and when malfunctioning.
•	 Regularly	check	the	device	and	cable	for	signs	of	damage.	Do	not	continue	to	operate	

the device in case of damage.
•	 Do	not	repair	the	device	by	yourself.	Please	contact	authorized	personnel.	In	order	to	

avoid hazards, a damaged mains cable must be replaced with an equivalent cable by 
the manufacturer, our customer service or any other qualified specialist.

•	 Do	only	use	original	parts.
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•	 Please	observe	the	following	“Special	safety	instructions”.

Children and disabled persons
•	 For	the	safety	of	your	children,	keep	any	packing	parts	(plastic	bags,	cartilage,	Styro-

foam etc.) out of their reach.

 WARNING!
Don’t let small children play with foils for danger of suffocation!

•	 This	device	is	not	intended	for	use	by	persons	(including	children)	with	reduced	physi-
cal, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge unless 
they have been given supervision or instructions concerning the use of the device by a 
person responsible for their safety.

•	 Supervise	children	to	ensure	they	do	not	play	with	the	device.

Special Safety Precautions

 RISK OF ELECTRIC SHOCK!
Do	not	use	this	unit	in	close	proximity	to	water	if	the	power	adaptor	is	connected	(e.g.	
bath tub, wash basin or other containers filled with water).

•	 Do	not	operate	the	hair	and	beard	clippers	with	wet	hands.
•	 Only	cut	dry	hair	with	this	unit.
•	 Only	use	this	unit	to	cut	head	hair	and	beard.
•	 Do	not	press	the	clipper	head	too	firmly	onto	the	skin.	Danger of injury.
•	 Charge	the	unit	in	a	cool	and	dry	location.
•	 Only	use	the	supplied	power	adapter.

Location of Controls
1 Indicator light
2 On/Off switch
3 Thinning function

Accessories
4 Clipper head
5 Cutting length comb
6 Catch 
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7 Cleaning brush
8 Power adapter
9 Charging station/stand

Table: Cutting step versus cutting length

Cutting step Cutting length
1= approx. 5 mm
2= approx. 8 mm
3= approx. 11 mm
4= approx. 14 mm
5= approx. 17 mm
6= approx. 20 mm
7= approx. 23 mm

Charging the Unit
•	 Turn	the	unit	off.	“OFF”	can	be	seen	on	the	switch.
•	 Connect	the	power	adaptor	connector	with	one	of	the	following	jacks.

•	 The	socket	directly	at	the	bottom	end	of	the	unit.
•	 Alternatively	place	the	unit	in	the	charging	station.	The	socket	is	at	the	rear.	

•	 Plug	the	power	adaptor	into	a	230	V/50	Hz	wall	outlet.
•	 The	indicator	light	remains	red	during	the	charging	process.

 NOTE: 
The charge indicator does not indicate the state of charge of the rechargeable battery.

•	 Charge	the	unit	before	first	use	for	10	hours.

 NOTE:
•	 After	initial	use,	do	not	charge	the	battery	for	longer	than	8	hours	at	one	time.
•	 If	the	battery	is	empty,	the	appliance	can	be	operated	from	the	mains.	To	do	so,	con-

nect the adapter directly to the clipper.

 CAUTION:
After 8 hours always disconnect from mains power supply.
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 NOTE LIFETIME RECHARGEABLE BATTERY
You can extent the lifetime of the rechargeable battery by following these steps:
•	 Only	charge	after	the	battery	is	nearly	exhausted.
•	 Do	not	charge	for	more	than	8	hours.
•	 Charge	the	unit	at	temperatures	between	0°	and	+	40°C.

Adjust Cutting Length
1. Attach the cutting length comb. 
2. Set the desired cutting length:

•	 Increasing	the	cutting	length?	Press	the	bottom	of	the	catch	and	pull	out	the	cut-
ting length comb. 

•	 Decreasing	the	cutting	length?	Press	the	bottom	of	the	catch	and	push	back	the	
cutting length comb. 

 NOTE: 
You can read the setting on the left of the device. 

Cut Hair / Beard
•	 Select	the	cutting	length.
•	 Switch	the	appliance	on.	“ON”	can	be	seen	on	the	switch	and	the	indicator	light	lights	

up green. 

 NOTE: 
Start with the longest setting and cut your hair / beard in steps to the desired length.

Outlining and Shaving the Neck
•	 The	clipper	head	allows	precise	outlining	the	shape	of	the	beard,	even	in	difficult	to	

reach places as well as a clean shaving of the hairline at the neck.
•	 Turn	the	hair	clipper	off	with	the	switch.
•	 Remove	the	cutting	length	comb	and	turn	the	hair	clipper	on	again.
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Thinning function
•	 Slide	the	button	towards	“ ”.	The	blade	is	partly	covered.
•	 Only	the	hairs	which	meet	the	blade	first	are	cut.
•	 Slide	the	button	towards	“ ”	to	turn	off	the	function.

Finish Operation
•	 Switch	off	the	appliance.	“OFF”	can	be	seen	on	the	switch	(6).

Cleaning and Maintenance
•	 Regular	cleaning	and	maintenance	ensures	optimum	results	and	long	lifetime.
•	 Turn	the	unit	off	and	disconnect	from	mains	power	supply,	if	necessary.

 WARNING:
•	 Do	not	submerge	the	unit	in	water.

 CAUTION:
•	 Do	not	use	a	wire	brush	or	other	abrasives.
•	 Do	not	use	sharp	or	abrasive	cleaning	agents.

•	 Use	the	cleaning	brush	to	remove	remaining	hair	after	use.
•	 Remove	the	attachment	comb.

Attach/Remove Clipper Head
The clipper head is locked to the casing.

1.	 Slide	the	button	towards	“ ”.
2. Push back the clipper head with both thumbs to open the catch.
3. Regularly apply 1 - 2 drops acid-free oil to the clipper head.
4. Replace the clipper head after cleaning first at the bottom and then at the cutting area.
5. Clean the casing with a slightly damp cloth, if necessary.
6. Replace the attachment comb.

Noise emission
The	workplace-related	emission	value	is	less	than	70	dB(A).
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Technical Specifications
Model: .................................................................................................................................HSM/R 5614
Net weight incl. adapter: ......................................................................................... approx. 0.204 kg

Power adapter
Protection class: ......................................................................................................................................II
Power supply: ............................................................................AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A max.
Output: .................................................................................................DC 3.0 V, 600 mA, 1.8 W max.

Rechargeable battery: .............................................................................2 x 1.2 V, 600 mAh NiMH
Run time: ......................................................................................................................max. 40 minutes
Charging time: ............................................................................................................................ 8 hours

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product 
development remains reserved.

This device complies with all current CE directives, such as electromagnetic compatibility 
and low voltage directive and is manufactured according to the latest safety regulations.

Remove / Dispose of Rechargeable Batteries
This unit is equipped with a rechargeable Ni-MH battery.
Remove the battery before disposing of the unit.
As a consumer you are legally bound to return exhausted batteries/rechargeable batteries.

 WARNING:
Disconnect from mains power supply before removing the battery!

•	 Remove	the	4	screws	on	the	bottom	of	the	housing	with	a	small	Philips	head	screw-
driver.

•	 Separate	both	halves	of	the	casing.
•	 Remove	the	rechargeable	battery.

Return the battery at a collection point for batteries and/or hazardous waste. Ask your 
municipality for further information.
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Disposal
Meaning of the “Wheelie Bin” Symbol
Take care of our environment, do not dispose of electrical applicances via the household 
waste.

Dispose of obsolete or defective electrical appliances via municipal collection points.

Please help to avoid potential environmental and health impacts through improper waste 
disposal.

You contribute to recycling and other forms of utilization of old electric and electronic ap-
pliances.

Your municipality provides you with information about collecting points.
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Instrukcja użytkowania
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia spra-
wi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Ko-
niecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

 OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

 UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

 WSKAZÓWKA: 
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Instrukcje bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 
Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kar-
tonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także 
instrukcję obsługi.

•	 Stosować	urządzenie	wyłącznie	do	celów	prywatnych	i	zgodnie	z	jego	przeznaczeniem.	
Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych. 

•	 Zasilacz	jest	przeznaczony	wyłącznie	do	użytku	w	suchym	środowisku.
•	 Sprawdzić,	czy	napięcie	wyjściowe,	okres	ważności	i	biegunowość	zasilacza	zgadzają	

się ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej!
•	 Nie	dotykać	zasilacza	mokrymi	dłońmi!
•	 Gdy	urządzenie	nie	jest	używane,	podczas	montażu	akcesoriów,	czyszczenia	oraz	jeśli	

urządzenie działa niepoprawnie, należy odłączyć je od sieci.
•	 Regularnie	sprawdzać	czy	urządzenie	i	przewód	zasilania	nie	posiadają	oznak	uszko-

dzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, urządzenia nie należy używać.
•	 Nie	naprawiać	urządzenia	samodzielnie.	Należy	skontaktować	się	z	upoważnionym	

pracownikiem. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania powinien wymienić 
producent, pracownik naszego punktu obsługi klienta lub inny wykwalifikowany specja-
lista.
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•	 Stosować	wyłącznie	części	oryginalne.
•	 Należy	przestrzegać	poniższych	„Specjalnych	instrukcji	dotyczących	bezpieczeństwa“.

Dzieci i osoby niepełnosprawne
•	 Ze	względu	na	bezpieczeństwo	dzieci,	trzymać	części	opakowania	(torby	plastikowe,	

kartony, styropian, itp.) poza ich zasięgiem.

 OSTRZEŻENIE!
Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia!

•	 Urządzenia	nie	powinny	używać	osoby	(także	dzieci),	które	mają	ograniczone	możliwo-
ści fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy, 
chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo 
albo osoba ta przedstawiła im instrukcje dotyczące używania urządzenia.

•	 Należy	dopilnować,	aby	dzieci	nie	bawiły	się	urządzeniem.

Specjalne Środki Ostrożności

 NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Nie	używać	urządzenia	w	bezpośredniej	bliskości	wody,	jeśli	zasilacz	jest	podłączony	(np.	
wanna, umywalka lub inny zbiornik z wodą).

•	 Nie	obsługiwać	maszynki	mokrymi	dłońmi.
•	 Należy	strzyc	wyłącznie	suche	włosy.
•	 Stosować	urządzenie	wyłącznie	do	strzyżenia	włosów	i	brody.
•	 Nie	dociskać	głowicy	maszynki	do	skóry	zbyt	mocno.	Niebezpieczeństwo zranienia!
•	 Ładować	urządzenie	w	miejscu	chłodnym	i	suchym.
•	 Stosować	wyłącznie	zasilacz	znajdujący	się	w	zestawie.

Lokalizacja kontrolek
1 Wskaźnik świetlny
2 Wyłącznik wł/wył
3 Funkcja cieniowania

Akcesoria 
4 Głowica maszynki do strzyżenia
5 Grzebień długości cięcia
6 Zatrzask
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7 Pędzelek do czyszczenia
8 Adapter zasilania
9 Stacja ładowania/podstawka

Tabela: etap cięcia a długość cięcia

Etap cięcia Długość cięcia
1= około 5 mm
2= około 8 mm
3= około 11 mm
4= około 14 mm
5= około 17 mm
6= około 20 mm
7= około 23 mm

Ładowanie urządzenia
•	 Wyłączyć	urządzenie.	Widoczne	jest	„OFF“	na	przełączniku.
•	 Podłączyć	zasilacz	za	pomocą	jednego	z	gniazdek.

•	 Gniazdko	znajdujące	się	w	dolnej	części	urządzenia.
•	 Alternatywnie	umieścić	urządzenie	w	stacji	ładującej.	Gniazdko	znajduje	się	z	tyłu.

•	 Podłączyć	zasilacz	do	gniazdka	ściennego	230	V/50	Hz.
•	 Wskaźnik	świetlny	pozostaje	czerwony	podczas	procesu	ładowania.

 WSKAZÓWKA:
Wskaźnik ładowania nie wskazuje stanu naładowania akumulatorka.

•	 Przed	pierwszym	użyciem	urządzenie	należy	ładować	przez	10	godzin.	

 WSKAZÓWKA: 
•	 Po	pierwszym	użytkowaniu	nie	ładować	akumulatora	jednorazowo	przez	ponad	 

8 godzin.
•	 Jeśli	bateria	jest	wyczerpana,	urządzenie	może	być	zasilane	z	sieci.	Aby	to	zrobić,	

należy podłączyć adapter bezpośrednio do maszynki.

 UWAGA:
Po upływie 8 godzin urządzenie należy odłączyć od sieci.
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 Uwaga Okres Życia Baterii Wielokrotnego Ładowania
Można wydłużyć okres życia akumulatorka w następujący sposób:
•	 Ładować,	gdy	jest	niemal	całkowicie	wyczerpany.
•	 Nie	ładować	dłużej	niż	przez	8	godzin.
•	 Ładować	w	temperaturze	pomiędzy	0°	i	+	40°C.

Regulacja długości cięcia
1. Zamocować grzebień długości cięcia. 
2. Ustawić wybraną długość cięcia:

•	 Zwiększanie	długości	cięcia?	Docisnąć	dolną	część	zatrzasku	i	wyjąć	grzebień	do	
ścinania z długości włosów.

•	 Zmniejszenie	długości	cięcia?	Docisnąć	dolną	część	zatrzasku	i	włożyć	z	powrotem	
grzebień do ścinania z długości włosów.

 WSKAZÓWKA: 
Można odczytać ustawienie po lewej stronie urządzenia. 

Cięcie włosów / brody
•	 Wybrać	długość	cięcia.
•	 Włączyć	urządzenie.	Na	przełączniku	pojawia	się	wyraz	„ON”,	a	wskaźnik	świetlny	za-

pala się na zielono. 

 WSKAZÓWKA:
Rozpocząć od najdłuższego ustawienia i obciąć włosy/brodę etapami do wybranej 
długości.

Kształtowanie Brody i Golenie Karku
•	 Głowica	maszynki	pozwala	precyzyjnie	zaznaczyć	kształt	brody,	nawet	w	trudnodostęp-

nych miejscach oraz dokładnie ogolić kark pod linią włosów.
•	 Wyłączyć	maszynkę	za	pomocą	wyłącznika.
•	 Zdjąć	grzebień	długości	cięcia	i	ponownie	włączyć	maszynkę	do	włosów.

Funkcja cieniowania
•	 Zsunąć	przycisk	w	kierunku	„ “.	Ostrze	jest	częściowo	osłonięte.
•	 Najpierw	obcinamy	włosy,	które	najpierw	pojawiają	się	przy	ostrzu.
•	 Zsunąć	przycisk	w	kierunku	„ “,	aby	wyłączyć	funkcję.
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Czynności Końcowe
•	 Wyłączyć	urządzenie.	Widać	„OFF“	na	przełączniku	(6).

Czyszczenie i Konserwacja
•	 Regularne	czyszczenie	i	konserwacja	zapewniają	optymalne	rezultaty	i	długi	czas	życia.	
•	 Wyłączyć	urządzenie	i	odłączyć	go	od	sieci,	jeśli	to	konieczne.

 OSTRZEŻENIE:
•	 Nie	zanurzać	urządzenia	w	wodzie.

 UWAGA:
•	 Nie	stosować	szczotki	drucianej	lub	innych	rysujących	przedmiotów.
•	 Nie	stosować	ostrych	ani	żrących	środków	czyszczących.

•	 Aby	usunąć	pozostałości	włosów,	użyć	szczotki	do	czyszczenia.
•	 Zdjąć	nasadkę	z	grzebieniem.	

Dołączyć/zdjąć głowicę maszynki
Głowica maszynki jest zablokowana w obudowie.

1.	 Zsunąć	przycisk	w	kierunku	„ “.
2. Docisnąć głowicę maszynki obydwoma kciukami, aby otworzyć zatrzask.
3. Regularnie wpuszczać 1-2 krople oleju do głowicy maszynki.
4. Wymienić głowicę maszynki po czyszczeniu najpierw w dolnej części, a potem na 

obszarze cięcia.
5. Obudowę wyczyścić lekko wilgotną szmatką, jeśli to konieczne.
6. Założyć nasadkę z grzebieniem.

Techniczne specyfikacje
Model: .................................................................................................................................HSM/R 5614
Waga netto włącznie z adapterem: ................................................................................ok. 0,204 kg

Adapter zasilania
Klasa bezpieczeństwa: ...........................................................................................................................II
Napięcie zasilające: .................................................................AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A maks.
Zasilacz wyjściowy:............................................................................DC 3,0 V, 600 mA, 1,8 W maks.

Akumulator: ................................................................................................2 x 1,2 V, 600 mAh NiMH
Czas pracy: .....................................................................................................................maks. 40 minut
Czas ładowania akumulatora: ................................................................................................8 godzin
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Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie cią-
głego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektroma-
gnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami 
bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres 
gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. 
W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot 
ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji 
obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w 
wyniku	działania	sił	zewnętrznych	(np.	przepięcie	w	sieci	energetycznej	czy	wyładowania	at-
mosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi 
urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana 
jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego 
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz 
z	dowodem	zakupu	i	prawidłowo	wypełnioną	kartą	gwarancyjną	(pieczątka	sklepu,	data	
sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wyni-
kających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej	oraz	o	zmianie	kodeksu	cywilnego	(Dz.	U.	z	2002	r.	Nr	141,	poz.	1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
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Usuwanie / Składowanie Baterii Wielokrotnego Ładowania
To urządzenie jest wyposażone w akumulator niklowo-metalowo-wodorowy.
Przed wyrzuceniem urządzenia, akumulator należy wyjąć.
Jako	klienci,	są	Państwo	prawnie	zobowiązani	do	zwrócenia	zużytych	baterii/akumulatorów.

 OSTRZEŻENIE:
Przed wyjęciem akumulatora, urządzenie należy odłączyć od sieci!

•	 Zdjąć	4	śruby	z	dolnej	części	obudowy	za	pomocą	małego	śrubokrętu	Philips.
•	 Odseparować	obie	połówki	obudowy.
•	 Wyjąć	akumulator.

Dostarczyć akumulator do punktu zbiorczego baterii i/lub odpadów niebezpiecznych. O 
szczegóły należy pytać władze gminne.

Usuwanie
Znaczenie symbolu „kubła na kółkach“
Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami 
gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki. 

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe 
metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.
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Használati útmutató
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a készü-
léket.

A használati útmutatóban található szim-bólumok
Az	Ön	biztonságára	vonatkozó	utasítások	kifejezetten	meg	vannak	különböztetve.	Kérjük,	
mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készü-
lék károsodását:

 FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési 
lehetőségekre.

 VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

 MEGJEGYZÉS:
Tippeket és információkat emel ki.

Biztonsági utasítások
Általános biztonsági rendszabályok
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze 
meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az 
abban lévő bélésanyaggal együtt! Amenynyiben a készüléket harmadik személynek adja 
tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.

•	 A	készüléket	csak	személyes	célra	és	rendeltetésének	megfelelően	használja.	A	készü-
lék nem kereskedelmi használatra készült.

•	 A	tápegységet	kizárólag	száraz	környezetben	való	használatra	tervezték.
•	 Győződjön	meg	arról,	hogy	tápegység	kimeneti	feszültsége,	áramerőssége	és	polaritá-

sa megegyezik az adattáblán feltüntetett adatokkal.
•	 Ne	érintse	a	tápegységet	nedves	kezekkel.
•	 A	készüléket	minden	esetben	csatlakoztassa	le	a	hálózatról,	ha	nem	használja,	tartozé-

kokat helyez fel rá, tisztítás során és rendellenes működés esetén.
•	 Sérülések	tekintetében	rendszeresen	ellenőrizze	a	készüléket	és	a	kábelt.	Ne	használja	

a készüléket, ha sérülést észlel.
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•	 Ne	javítsa	saját	kezűleg	a	készüléket.	Lépjen	kapcsolatba	a	hivatalos	szervizzel.	A	veszé-
lyek elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt a gyártónak, a szerviznek vagy más 
szakképzett szakembernek egy azzal egyenértékűre kell kicserélni.

•	 Csak	eredeti	cserealkatrészeket	használjon.
•	 Tartsa	be	a	következő	“Speciális	biztonsági	óvintézkedések”	részben	leírtakat.

Gyermekek És Fogyatékkal Élő Személyek 
•	 A	gyermekek	biztonsága	érdekében	a	csomagolóanyagokat	(műanyag	zacskó,	karton,	

styrofoam stb.) ne hagyja általuk elérhető helyen.

 FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázzon, hogy a kisgyermekek ne játsszanak a fóliával, mert ez fulladásveszélyt 
jelenthet!

•	 A	készüléket	nem	használhatják	csökkent	fizikai,	érzékszervi	vagy	értelmi	képességű	
személyek	(a	gyerekeket	is	beleértve),	vagy	akiknek	nincs	meg	a	tapasztalatuk	és	tudá-
suk	ehhez;	kivéve,	ha	a	biztonságukért	felelős	személy	a	használatra	megtanítja,	vagy	a	
használat közben felügyeli őket.

•	 Figyeljen	a	gyerekekre,	hogy	ne	játsszanak	a	készülékkel.

Különös biztonsági utasítások

 ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!
Ne	használja	a	készüléket	víz	közelében	(pl.	fürdőkád,	mosdókagyló,	illetve	egyéb	vízzel	
töltött tartály), ha tápegység csatlakozik rá.

•	 Ne	használja	a	haj-	és	szakállnyírógépet	nedves	kezekkel.
•	 A	készülékkel	csak	száraz	szőrzetet	vágjon.
•	 A	készüléket	csak	haj	és	szakáll	vágására	használja.
•	 A	nyírógép	vágófejét	ne	nyomja	túl	erősen	a	bőrre.	Sérülésveszély.
•	 A	készüléket	száraz,	hűvös	helyen	töltse.
•	 Kizárólag	a	mellékelt	tápegységet	használja.

A kezelőszervek elhelyezkedése
1	 Jelzőlámpa
2 Be/Ki kapcsoló
3 Rövidebbre vágás funkció
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Tartozékok
4 Vágófej
5 Vágási hossz beállító fésű
6 Zár 
7 Tisztítókefe
8 Tápadapter
9 Töltőállomás/állvány

Táblázat: A vágási fokozat és a vágási hossz összefüggése

Vágási fokozat Vágási hossz
1= kb. 5 mm
2= kb. 8 mm
3= kb. 11 mm
4= kb. 14 mm
5= kb. 17 mm
6= kb. 20 mm
7= kb. 23 mm

A készülék töltése
•	 Kapcsolja	ki	a	készüléket.	A	“OFF”	látható	a	kapcsolón.
•	 Csatlakoztassa	a	tápegységet	a	következő	dugaljak	egyikébe.

•	 A	készülék	alsó	végén	található	aljzat.
•	 Illetve	helyezze	a	készüléket	a	töltőállomásra.	Az	aljzat	a	hátoldalon	található.		

•	 Dugja	be	a	tápegységet	egy	230	V/50	Hz	fali	csatlakozóaljzatba.
•	 A	jelzőlámpa	a	töltés	során	piros	színben	világít.

 MEGJEGYZÉS: 
A töltésjelző nem jelzi az újratölthető telep töltöttségi állapotát.

•	 Az	első	használatot	megelőzően	a	készüléket	10	órán	át	töltse.	

 MEGJEGYZÉS: 
•	 Az	első	használat	után	ne	töltse	az	akkumulátort	egyszerre	8	óránál	hosszabb	ideig.
•	 Ha	az	akkumulátor	lemerült,	a	készülék	az	elektromos	hálózatról	is	működtethető.	

Ehhez csatlakoztassa az adaptert közvetlenül a vágóhoz.
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 VIGYÁZAT:
8 órányi töltés után minden esetben csatlakoztassa le a hálózatról.

 MEGJEGYZÉS: ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEK ÉLETTARTAMA
Az újratölthető telep élettartamát a következő lépések betartásával lényegesen megnö-
velheti:
•	 Csak	akkor	végezzen	újratöltést,	amikor	a	telep	szinte	teljesen	kimerült.
•	 8	óránál	hosszabban	soha	se	töltse	a	telepet.
•	 A	készüléket	0°	és	40°C	között	töltse.

A vágási hossz beállítása
1. Helyezze fel a vágási hossz beállító fésűt. 
2. Állítsa be a kívánt vágási hosszt:

•	 Vágási	hossz	növelése?	Nyomja	meg	a	zár	also	részét,	majd	húzza	ki	a	hajhosszú-
ság fésűt. 

•	 Vágási	hossz	csökkentése?	Nyomja	meg	a	zár	also	részét,	majd	tolja	be	a	hajhosz-
szúság fésűt.

 MEGJEGYZÉS: 
A beállított értéket a készülék bal oldalán leolvashatja.

Haj / szakáll vágása
•	 Állítsa	be	a	vágási	hosszt.	
•	 Kapcsolja	be	a	készüléket.	„ON“	(BE)	jelzés	látható	a	kapcsolón	és	a	zöld	jelzőfény	ki-

gyullad.

 MEGJEGYZÉS: 
Kezdje a leghosszabb beállítással, és fokozatosan haladva vágja a hajat/szakállt a kívánt 
hosszúságúra.

A nyak fazonra vágása és borotválása
•	 A	vágófej	precíz	fazonra	vágást	tesz	lehetővé	a	szakáll	esetében,	még	a	nehezen	elér-

hető helyeken is, továbbá a nyak hajvonalának problémamentes borotválását.
•	 Kapcsolja	ki	a	hajvágót	a	kapcsolóval.
•	 Vegye	le	a	vágási	hosszat	szabályozó	fésűt	és	kapcsolja	be	újra	a	hajvágót.
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Rövidebbre vágás funkció
•	 Csúsztassa	a	gombot	a	“ ”	jel	irányába.	A	kés	részlegesen	takarásba	kerül.
•	 A	készülék	csak	a	hajszálak	kést	elérő	végét	vágja	le.
•	 A	funkció	kikapcsolásához	csúsztassa	a	gombot	a	“ ”	állás	felé.

Használat befejezése
•	 Kapcsolja	ki	a	készüléket.	A	“OFF”	látható	a	kapcsolón	(6).

Tisztítás és karbantartás
•	 A	rendszeres	tisztítás	és	karbantartás	biztosítja	az	optimális	teljesítményt	és	a	hosszú	

élettartamot. 
•	 Kapcsolja	ki	a	készüléket	és	húzza	ki	a	hálózati	kábelt	a	fali	aljzatból,	ha	szükséges.

 FIGYELMEZTETÉS:
•	 Az	egységet	soha	se	merítse	vízbe.

 VIGYÁZAT:
•	 Ne	használjon	drótkefét	vagy	egyéb	súrolószert.
•	 Ne	használjon	karcoló	hatású	vagy	szemcsés	tisztítószert.

•	 A	használat	után	a	kefével	távolítsa	el	a	hajmaradványokat.
•	 Vegye	le	a	vágásvezetőt.

A vágófej felhelyezése/eltávolítása
A vágófej a burkolathoz van rögzítve.

1.	 Csúsztassa	a	gombot	a	“ ”	felé.
2. Nyomja hátra a vágófejet két ujjával a felnyitáshoz.
3. Rendszeresen vigyen fel 1-2 csepp savmentes olajat a vágófejre.
4. A tisztítás után helyezze vissza a vágófejet, először az alsó részén, ezután pedig a vágási 

terültnél.
5.	 A	burkolatot	–	szükség	esetén	–	puha	és	száraz	anyaggal	tisztítsa.
6. Helyezze vissza a vágásvezetőt.
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Műszaki adatok
Modell: ................................................................................................................................HSM/R 5614
Nettó tömeg adapterrel: ..................................................................................................kb. 0,204 kg

Tápadapter
Védelmi osztály: ......................................................................................................................................II
Tápegység: ................................................................................AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A max.
Kimeneti teljesítmény: .......................................................................DC 3,0 V, 600 mA, 1,8 W max.

Újratölthető telep: ....................................................................................2 x 1,2 V, 600 mAh NiMH
Működési idő: ................................................................................................................... max. 40 perc
Töltési idő: .........................................................................................................................................8 óra

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntart-
juk.

A készülék megfelel minden érvényes CE irányelvnek, beleértve az elektromágneses 
megfelelőségről, és a kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelveket, és a legújabb 
biztonsági szabályozások figyelembe vételével készült.

Újratölthető telepek eltávolítása és ártalmatlanítása
A készüléket újratölthető NiMH-teleppel látták el.
A készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el a telepet.
Vásárlóként önnek jogszabályi kötelessége, hogy a kimerült vagy újratölthető elemeket 
vissza kell szolgáltatnia.

 FIGYELMEZTETÉS:
Az telep eltávolítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról.

•	 Egy	kis	csillagfejű	csavarhúzóval	csavarja	ki	a	4	csavart	a	készülék	alján.
•	 Válassza	szét	a	burkolat	két	felét.
•	 Vegye	ki	az	újratölthető	telepet.

Vigye vissza a telepet egy elemgyűjtőbe vagy egy veszélyeshulladék-gyűjtőbe. Bővebb 
tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot lakhelye illetékes szerveivel.
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Hulladékkezelés
A “Kerekes Szeméttároló” Szimbólum Jelentése
Óvja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal semmisítse meg az elektromos készüléke-
ket.

A fölösleges vagy hibás elektromos készülékeket a helyi gyűjtőpontokban adja le. 

Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és egészségügyi hatá-
sokat.

Hozzájárulhat a régi elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításához vagy más 
módon való hasznosításához.

A gyűjtőpontokról a helyi hatóságok adhatnak felvilágosítást.
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Посібник користувача
Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задоволені його можли-
востями.

Символи в цій інструкції з експлуатації
Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних 
випадків та пошкоджень приладу обов’язково притримуйтесь цих вказівок.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Попереджує про загрози для Вашого здоров’я та вказує на можливі ризики травм.

 УВАГА.
Вказує на можливі загрози для приладу або інших предметів.

 ПРИМІТКА. 
Виділяє підказки та інформацію для Вас.

Вказівки з безпеки
Загальні вказівки щодо безпеки
Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читайте інструкцію з 
експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі 
можливості, з картонною коробкою і внутрішньою упаковкою. У разі, що прилад буде 
передано третім особам, слід передавати його разом з цією інструкцією з експлуата-
ції.
•	 Використовуйте	цей	пристрій	для	приватних	цілей	і	за	призначенням.	Пристрій	не	

призначений для комерційного використання.
•	 Адаптер	живлення	призначено	лише	для	використання	у	сухому	середовищі.
•	 Упевніться,	що	вихідна	напруга,	струм	і	полярність	адаптера	живлення	відповіда-

ють номінальним технічним характеристи-кам!
•	 Не	торкайтеся	адаптера	живлення	руками!
•	 Від’єднуйте	пристрій	від	мережі,	якщо	він	не	використовується,	під	час	

під’єднання приладь, під час чищення і в разі несправностей.
•	 Регулярно	перевіряйте	пристрій	і	кабель	на	наявність	пошкоджень.	Не	вмикайте	

пристрій, якщо виявлено пошкодження.
•	 Не	ремонтуйте	пристрій	самотужки.	Зверніться	до	уповноважених	спеціалістів.	

Щоб уникнути небезпеки, слід замінити пошкоджений кабель живлення на такий 
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самий кабель; заміну має виконувати виробник, служба підтримки споживачів чи 
інший кваліфікований спеціаліст.

•	 Використовуйте	лише	оригінальні	деталі.
•	 Дотримуйтесь	поданих	далі	у	розділі	про	спеціальні	вказівки	з	техніки	безпеки.

Діти і особи з особливим потребами
•	 Задля	безпеки	ваших	дітей	зберігайте	пакувальний	матеріал	(пластикові	пакети,	

скоби, пінопласт тощо) у місцях, недоступних для дітей.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не	дозволяйте	малим	дітям	бавитися	фольгою,	існує небезпека задушення!

•	 Цей	пристрій	не	призначений	для	використання	особами	(включаючи	дітей)	з	
обмеженими фізичними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та/або 
знань, якщо за ними не ведеться нагляд чи їм не були надані відповідні вказівки 
стосовно використання пристрою особою, яка несе відповідальність за їхню без-
пеку.

•	 Стежте,	щоб	діти	не	бавились	пристроєм.

Спеціальні заходи безпеки

 РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!
Не	використовуйте	пристрій	надто	близько	до	води,	якщо	під’єднано	адаптер	жив-
лення	(наприклад,	біля	ванни,	умивальника	чи	інших	ємностей,	наповнених	водою).

•	 Не	вмикайте	машинку	для	підстригання	волосся	мокрими	руками.
•	 Підстригайте	лише	сухе	волосся	за	допомогою	цього	пристрою.
•	 Використовуйте	цей	пристрій	лише	для	підстригання	волосся	на	голові	і	бороді.
•	 Не	притискайте	головку	машинки	надто	сильно	до	шкіри.	Існує небезпека трав-

мування.
•	 Заряджайте	пристрій	у	прохолодному	і	сухому	середовищі.
•	 Використовуйте	лише	адаптер	живлення,	який	додається.

Розташування органів керування
1 Індикатор
2 Перемикач увімк./ вимк.
3 Функція філірування
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Приладдя
4 Головка
5	 Насадка-гребінець
6 Фіксатор 
7 Щіточка для чищення
8	 Адаптер	живлення
9 Пристрій заряджання/підставка

Таблиця: етапи стрижки відповідно до довжини

Етапи  
стрижки

Довжина 
стрижки

1= прибл. 5 мм
2= прибл. 8 мм
3= прибл. 11 мм
4= прибл. 14 мм
5= прибл. 17 мм
6= прибл. 20 мм
7= прибл. 23 мм

Заряджання пристрою
•	 Вимкніть	пристрій.	На	перемикачі	з’явиться	позначка	“OFF“.
•	 Під’єднайте	адаптер	живлення	до	одного	з	поданих	далі	роз’ємів.

•	 Роз’єм	знаходиться	безпосередньо	внизу	пристрою.
•	 Або	ж	встановіть	пристрій	у	пристрій	заряджання.	Роз’єм	знаходиться	ззаду.

•	 Під’єднайте	адаптер	живлення	до	розетки	230	В/50	Гц.
•	 Під	час	заряджання	індикатор	світиться	червоним.

 ПРИМІТКА.
Індикатор заряджання не вказує на стан заряджання акумулятора.

•	 Перед	першим	використанням	заряджайте	пристрій	упродовж	10	годин.	
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 ПРИМІТКА. 
•	 Після	першого	використання	не	заряджайте	акумулятор	безперервно	довше	 

8 годин.
•	 Якщо	акумулятор	розряджений,	пристрій	може	працювати	від	розетки.	Для	

цього під’єднайте адаптер безпосередньо до машинки.

 УВАГА.
Через 8 годин заряджання завжди від’єднуйте пристрій від мережі.

 ПРИМІТКА ЩОДО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ АКУМУЛЯТОРА
Термін служби акумулятора можна продовжити, виконуючи такі вказівки.
•	 Заряджайте	пристрій	лише	коли	акумулятор	майже	розрядився.
•	 Не	заряджайте	пристрій	понад	8	годин.
•	 Заряджайте	пристрій	за	температури	0	i	+	40°C.

Налаштування довжини підстригання
1. Прикріпіть насадку-гребінець. 
2. Виберіть потрібну довжину стрижки:

•	 Для	збільшення	довжини	підстригання:	Натисніть	на	фіксатор	знизу	та	ви-
йміть гребінець ножів. 

•	 Для	збільшення	довжини	підстригання:	Натисніть	на	фіксатор	знизу	та	встав-
те гребінець ножів на місце. 

 ПРИМІТКА.
Налаштування	нанесене	на	ліву	частину	приладу.	

Підстригання волосся / бороди
•	 Виберіть	довжину	підстригання.
•	 Увімкніть	пристрій.	На	вимикачі	з’явиться	напис	“ON”,	і	індикатор	засвітиться	зеле-

ним кольором. 

 ПРИМІТКА. 
Розпочинайте з налаштувань більшої довжини і стрижіть волосся/бороду поступово 
до потрібної довжини.

Наведення контурів і гоління шиї
•	 Головка	дозволяє	виконати	чітке	наведення	контурів	бороди,	навіть	у	важкодос-

тупних місцях, а також акуратно поголити волосся на шиї.
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•	 Вимкніть	машинку	за	допомогою	перемикача.
•	 Зніміть	насадку-гребінець	для	отримання	відповідної	довжини	і	знову	увімкніть	

машинку.

Функція філірування
•	 Посуньте	кнопку	в	напрямку	позначки	“ ”.	Лезо	частково	сховається.
•	 Підстригатимуться	лише	ті	волосинки,	які	відповідають	довжині	леза.
•	 Щоб	вимкнути	функцію,	посуньте	кнопку	в	напрямку	позначки	“ ”.

Завершення
•	 Вимкніть	пристрій.	На	перемикачі	(6)	з’явиться	позначка	“OFF”.

Чищення та обслуговування
•	 Регулярне	чищення	і	обслуговування	гарантує	оптимальні	результати	і	тривалий	

термін служби пристрою.
•	 Вимкніть	пристрій	і	від’єднайте	його	від	мережі,	якщо		потрібно.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
•	 Не	занурюйте	пристрій	у	воду.

 УВАГА.
•	 Не	використовуйте	дротяну	щітку	або	інші	предмети,	що	можуть	подряпати	

пристрій.
•	 Не	використовуйте	гострі	або	абразивні	засоби	для	чищення.

•	 Використовуйте	щітку	для	чищення,	щоб	усунути	волосся	після	використання	
пристрою.

•	 Зніміть	насадку-гребінець.		

Прикріплення/зняття головки
Головка заблокована на корпусі.
1.	 Посуньте	кнопку	в	напрямку	позначки	“ ”.
2. Щоб відкрити фіксатор, двома великими пальцями потисніть задню частину голо-

вки.
3. Регулярно застосовуйте 1 - 2 краплі змазки без кислоти до головки машинки.
4. Встановіть головку на місце, попередньо почистивши область внизу, а тоді об-

ласть підстригання.
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5. Чистьте корпус злегка вологою ганчіркою, якщо потрібно.
6.	 Замініть	насадку-гребінець.

Технічні характеристики
Модель: ...................................................................................................................HSM/R 5614
Вага	нетто	(включаючи	адаптер): ...................................................................прибл. 0,204 кг.
Адаптер живлення
Адаптер	захисту: ........................................................................................................................ II
Адаптер	живлення: ................................100-240 В, змінного струму, 50/60 Гц, макс. 0,2 A
Адаптер	вихідного	живлення: ...................3,0	В,	постійного	струму,	600	мА,	макс.	1,8	Вт
Акумулятор: ...............................................................................2	x	1,2	В,	600	мА/год.	NiMH
Час роботи: .............................................................................................................. макс. 40 хв.
Час заряджання  батареї: .................................................................................................. 8 год.

Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається продовж процесу розробки 
продукту.

Цей	пристрій	сертифіковано	відповідно	до	діючих	норм	РЄ,	наприклад	норм	елек-
тромагнітної сумісності і низької напруги, і сконструйовано відповідно до останніх 
характеристик із техніки безпеки.
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Руководство по эксплуатации
Спасибо	за	выбор	нашего	продукта.	Надеемся,	он	вам	понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя
Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особен-
ному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный 
случай или поломку изделия:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

 ВНИМАНИЕ:
Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
Дает советы и информацию.

Указания по технике безопасности
Общие указания по технике безопасности
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую ин-
струкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным 
талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным 
материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте 
впридачу данную инструкцию по эксплуатации.
•	 Пользуйтесь	прибором	только	частным	образом	и	по	назначению.	Прибор	не	

предназначен для коммерческого использования.
•	 Сетевой	адаптер	предназначен	для	использования	только	в	сухих	условиях.
•	 Убедитесь,	что	выходное	напряжение,	ток	и	полярность	сетевого	адаптера	соот-

ветствуют характеристикам на паспортной табличке!
•	 Не	касайтесь	сетевого	адаптера	мокрыми	руками!
•	 Отключайте	прибор	от	сети	питания,	когда	он	не	используется,	при	установке	

насадок, во время чистки или если он неправильно работает.
•	 Прибор	и	кабель	сетевого	питания	необходимо	регулярно	обследовать	на	нали-

чие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибо-
ром запрещяется.



Русский 69

•	 Ни	в	коем	случае	не	ремонтируйте	прибор	самостоятельно,	а	обращайтесь	в	
таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. 
Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допуска-
ется только через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответ-
ствующего квалифицированного специалиста.

•	 Используйте	только	оригинальные	запчасти.
•	 Соблюдайте	следующие	“Специальные	инструкции	по	технике	безопасности”.

Дети и люди с ограниченными возможностями
•	 Для	безопасности	детей	держите	упаковочные	материалы	(полиэтиленовые	

мешки, прокладки, пенополистирол и т. д.) в месте, не доступном им.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не	позволяйте	маленьким	детям	играть	с	полиэтиленовыми	пленками	из-за	
опасности удушья!

•	 Это	устройство	не	предназначено	для	использования	лицами	(включая	детей)	с	
ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями 
или недостаточными знаниями или опытом без надзора лицом, ответственным за 
их безопасность, или если они не получили инструкции об использовании этого 
устройства.

•	 Следите	за	детьми,	чтобы	они	не	играли	с	устройством.

Специальные меры предосторожности

 РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
При включенном в сеть адаптере питания не используйте это устройство в непо-
средственной	близости	к	воде	(например,	рядом	с	ванной,	раковиной	или	другой	
емкостью, заполняемой водой).

•	 Не	пользуйтесь	машинкой	для	стрижки	волос	и	бороды	мокрыми	руками.
•	 Это	устройство	предназначено	для	стрижки	только	сухих	волос.
•	 Используйте	это	устройство	только	для	стрижки	волос	и	бороды.
•	 Не	прижимайте	головку	машинки	слишком	сильно	к	коже.	Опасность травмы.
•	 Заряжайте	устройство	в	прохладном	и	сухом	месте.
•	 Используйте	только	прилагаемый	сетевой	адаптер.
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Расположение элементов
1 Световой индикатор
2 Переключатель включения/выключения
3 Функция прореживания

Принадлежности
4 Головка машинки
5	 Насадка	для	заданной	длины	стрижки
6	 Защелка	
7 Щетка для чистки
8 Сетевой адаптер
9	 Зарядная	станция/подставка

Таблица: Положение регулятора и длина стрижки

Положение 
регулятора

Длина 
стрижки

1= прибл. 5 мм
2= прибл. 8 мм
3= прибл. 11 мм
4= прибл. 14 мм
5= прибл. 17 мм
6= прибл. 20 мм
7= прибл. 23 мм

Зарядка устройства
•	 Выключите	прибор.	Положение	“OFF“	переключателя.
•	 Вставьте	соединитель	сетевого	адаптера	в	одно	из	следующих	гнезд:

•	 Гнездо	непосредственно	в	нижнем	конце	устройства.
•	 Поставьте	устройство	на	зарядную	станцию.	Гнездо	находится	сзади.

•	 Включите	сетевой	адаптер	в	стенную	розетку	230	В/50	Гц.
•	 Во	время	процесса	зарядки	индикатор	светится	красным	светом.

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
Индикатор зарядки не показывает состояние перезаряжаемой батареи.
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•	 При	первом	использовании	заряжайте	устройство	в	течение	10	часов.

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
•	 После	первого	использования	не	заряжайте	батарею	дольше	8	часов	за	один	

раз.
•	 В	случае	разряда	батареи	прибор	может	работать	от	сети.	Для	этого	подключи-

те сетевой адаптер непосредственно к машинке.

 ВНИМАНИЕ:
По истечении 8 часов всегда отключайте сетевой адаптер от сети.

 ЗАМЕЧАНИЕ О СРОКЕ СЛУЖБЫ БАТАРЕИ
Вы можете продлить срок службы батареи, соблюдая следующее:
•	 Заряжайте	только	почти	разряженную	батарею.
•	 Не	производите	зарядку	дольше	8	часов.
•	 Заряжайте	устройство	при	температуре	между	0°	и	+	40°C.

Регулировка длины стрижки
1. Установите насадку для заданной длины стрижки.
2. Установите нужную длину стрижки:

•	 Увеличение	длины	стрижки?	Нажмите	на	нижнюю	часть	защелки	и	вытяните	
регулятор длины стрижки. 

•	 Уменьшение	длины	стрижки?	Нажмите	на	нижнюю	часть	защелки	и	задвинь-
те регулятор длины стрижки. 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
Настройку	можно	увидеть	в	левой	части	прибора.	

Стрижка волос /бороды
•	 Выберите	длину	стрижки.
•	 Включите	прибор.	На	переключателе	можно	будет	увидеть	“ON”,	а	также	загорит-

ся зеленым светом индикаторная лампа. 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
Начните	с	установки	самой	большой	длины	стрижки	и	стригите	волосы/бороду	
поэтапно до нужной длины.
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Оконтуривание и бритье шеи
•	 Головка	машинки	позволяет	точно	очертить	контур	бороды,	даже	в	труднодо-

ступных местах, а также чисто побрить шею по контуру волос.
•	 Выключите	машину	переключателем.
•	 Снимите	насадку	для	заданной	длины	стрижки	и	снова	включите	машинку.

Функция прореживания
•	 Переместите	кнопку	в	направлении	“ ”.	Нож	частично	закроется.
•	 Сначала	состригаются	только	волосы,	попадающие	под	нож.
•	 Для	выключения	функции	переместите	кнопку	в	направлении	“ “.

Окончание работы
•	 Выключите	прибор.	Положение	“OFF”	переключателя	(6).

Чистка и обслуживание
•	 Регулярные	чистка	и	обслуживание	обеспечивают	оптимальные	результаты	и	

продлевают срок службы.
•	 Выключите	устройство	и	отключите	его	от	сети,	если	он	включен	в	розетку.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•	 Не	погружайте	устройство	в	воду.

 ВНИМАНИЕ:
•	 Не	используйте	проволочную	щетку	или	абразивные	средства.
•	 Не	используйте	острые	предметы	или	абразивные	чистящие	средства.

•	 Для	удаления	остатков	волос	используйте	щетку	для	чистки.
•	 Снимите	съемную	насадку.

Установка/снятие головки машинки
Головка машинки крепится в корпусе.
1.	 Переместите	кнопку	в	направлении	“ “.
2.	 Нажмите	на	головку	машинку	двумя	пальцами,	чтобы	открыть	защелку.
3. Регулярно наносите на головку машинки 1-2 капли бескислотного масла.
4. Установите головку машинки на место, почистив сначала нижнюю, а затем режу-

щую зоны.
5. При необходимости протрите корпус слегка влажной тканью.
6.	 Установите	съемную	насадку.
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Технические характеристики
Модель: ...................................................................................................................HSM/R 5614
Чистый вес с адаптером: .................................................................................прибл. 0,204 кг
Сетевой адаптер
Класс защиты: ............................................................................................................................ II
Электропитание: ................................................................100-240 В~, 50/60 Гц, 0,2 A макс.
Выход: ..........................................................................................3,0	В=,	600	мА,	1,8	Вт	макс.
Перезаряжаемая батарея: ....................................................1,2	В,	600	мА/ч,	NiMH,	2	шт.
Время работы: ....................................................................................................макс. 40 минут
Время зарядки:................................................................................................................8 часов

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжа-
ющейся разработки продукта.

Это	изделение	прошло	все	необходимые	и	актуальные	проверки,	предписанные	
директивой СЕ, к прим. на электро-магнитную совместимость и соответствие тре-
бованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с 
учетом последних требований по технике безопасности.
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التنظيف والصيانة
يضمن التنظيف والصيانة المنتظمة الحصول على أفضل النتائج وعمر أطول.   •

أوقف تشغيل الوحدة ثم افصل من مزود الطاقة الرئيسي، إذا لزم األمر.   •

 تحذير:
ال تغمر الجهاز في الماء.  •

 تنبيه:
ال تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة.  •

ال تستخدم منظفات حادة أو كاشطة.  •

استخدم فرشاة التنظيف إلزالة الشعر المتبقي بعد االستخدام.  •
أزل ملحق المشط.   •

تركيب/إزالة رأس ماكينة قص الشعر
رأس ماكينة قص الشعر مثبتة على المبيت.

." حرك الزر ناحية "  .1
ادفع رأس ماكينة الحالقة باستخدام إبهامي اليد لفتح المزالج.  .2

ضع 1-2 قطرتي زيت خالي من األحماض بانتظام على رأس ماكينة قص الشعر.  .3
استبدل رأس ماكينة قص الشعر بعد التنظيف أواًل من األسفل ثم في منطقة القص.  .4

نظف الجسم الخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة قلياًل، إذا لزم األمر.  .5
أعد تركيب ملحق المشط.  .6

المعلومات التقنية
HSM/R 5614 ........................................................................................:الموديل
الوزن الصافي يشمل المحول الرئيسي:..................................................... تقريًبا 0.204 كجم

المحول الرئيسي
II ...................................................................................................... فئة الحماية:
.................. تيار متناوب 100-240 فولت، 60/50 هرتز، الحد األقصى 0.2 أمبير اإلمداد بالطاقة:
.................................  تيار مباشر 3.0 فولت، 600 مللي أمبير، الحد األقصى 1.8 وات. الخرج:
البطارية:..............................................................1.2x 2 فولت، 600 مللي أمبير، نيوتن
وقت التشغيل:............................................................................ الحد األقصى 40 دقيقة
وقت الشحن:.............................................................................................. 8 ساعة

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر لمنتجاتنا.

يخضع هذا الجهاز لتوجيهات CE الحالية، مثل التوافقية الكهرومغناطيسية وتوجيهات الجهد المنخفض 
وهو مصنع وفًقا ألحدث لوائح السالمة.
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 مالحظة بخصوص عمر البطارية القابلة للشحن
يمكنك إطالة عمر البطارية القابلة للشحن باتباع الخطوات التالية:

اشحن البطارية فقط بعد أن تفرغ تماًما.  •
ال تشحن لمدة تزيد على 8 ساعات.  •

اشحن الوحدة في درجة حرارة تتراوح بين 0 و 40+ درجة مئوية  •

ضبط طول الشعر
ركب ملحق طول الشعر.   .1

اضبط طول القص المطلوب:  .2
هل تريد زيادة طول القص؟ اضغط على أسفل المزالج واسحب مشط طول القص.  •

هل تريد تقليل طول القص؟ اضغط على أسفل المزالج وادفع مشط طول القص.  •

 مالحظة: 
يمكنك قراءة اإلعداد على يسار الجهاز.

قص الشعر / شعر اللحية
حدد طول القص.   •

شغل الجهاز. يمكن رؤية كلمة "ON" على المفتاح فيضئ مصباح المؤشر باللون األخضر.  •

 مالحظة: 
ابدأ باإلعداد األطول وقص شعرك / شعر اللحية في خطوات على الطول المطلوب.

تحديد خط الحالقة وحالقة شعر الرقبة
تتيح رأس ماكينة الحالقة تخطيط دقيق لشكل شعر اللحية، حتى في األماكن صعب الوصول إليها   •

كذلك حالقة نظيفة لخط الشعر في منطقة الرقبة.
أوقف تشغيل ماكينة حالقة الشعر من المفتاح.  •

أزل مشط طول القص وشغل ماكينة قص الشعر مرة أخرى.  •

خاصية تخفيف الشعر
". بحيث تكون الشفرة مغطاة جزئًيا. حرك الزر ناحية "  •

يتم قص الشعر الذي تالمسه الشفرة أواًل.  •
" إليقاف تشغيل الوظيفة. حرك الزر باتجاه "  •

إنهاء التشغيل
أوقف تشغيل الجهاز. يمكن رؤية كلمة "OFF" على المفتاح )6(.  •
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فرشاة التنظيف  7
محول الطاقة  8

محطة الشحن/حام  9

جدول: خطوات القص حسب طول القص
خطوة القص طول القص

5 مم تقريًبا =1
8 مم تقريًبا =2
11 مم تقريًبا =3
14 مم تقريًبا =4
17 مم تقريًبا =5
20 مم تقريًبا =6
23 مم تقريًبا =7

شحن الوحدة
أوقف تشغيل الوحدة. يمكن رؤية كلمة "OFF" على المفتاح.  •

وصل موصل محول الطاقة بأحد المقابس التالية.  •
يوجد المقبس مباشرة أسفل نهاية الوحدة.  •

ضع الوحدة بالتبادل على محطة الشحن. يوجد المقبس بالخلف.   •
وصل قابس محول الطاقة بمقبس حائط 230 فولت/50 هرتز.  •
يظل مصباح المؤشر مضيًئا باللون األحمر أثناء عملية الشحن.  •

 مالحظة: 
ال ُيشير مؤشر الشحن إلي حالة شحن البطارية القابلة للشحن.

اشحن الوحدة أواًل قبل االستخدام ألول مرة لمدة 10 ساعات.   •

 مالحظة: 
بعد االستخدام األولي، ال تشحن البطارية لمدة تزيد على 8 ساعات مرة واحدة.  •

إذا كانت البطارية فارغة، يمكن تشغيل الجهاز باستخدام الكبل الرئيسي. للقيام بذلك، وصل   •
المحول مباشرة بماكينة قص الشعر.

 تنبيه:
بعد مرور 8 ساعات افصل الوحدة دائًما من مزود الطاقة الرئيسي.
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استخدم قطع الغيار األصلية فقط.   •
يجب مراعاة "تعليمات السالمة الخاصة" التالية بحرص.  •

األطفال واألشخاص الضعفاء
لضمان سالمة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل )الحقائب البالستيكية، والصناديق، والبوليسترين   •

وغيرها( بعيدا عن متناول أيديهم.

 تحذير!
ال تدع األطفال الصغار يعبثون بالرقائق المعدنية خشية خطر االختناق!

ال يصلح استخدام هذا الجهاز من قبل األشخاص )بمن فيهم األطفال( ذوي القدرات البدنية أو الحسية   •
أو العقلية المحدودة و/أو ممن ليست لديهم المعرفة و/أو الخبرة الكافية، إال إذا أشرف عليهم شخص 

يكون مسؤوال عن سالمتهم أو اطلع على التعليمات الخاصة بطريقة استخدام الجهاز.
يجب اإلشراف على األطفال في جميع األوقات لضمان عدم عبثهم بالجهاز.  •

احتياطات السالمة الخاصة 

 تحذير صدمة كهربائية!
ال تستخدم هذه الوحدة بالقرب من الماء عند توصيل محول الطاقة )مثل حوض االستحمام، وحوض 

الغسيل أو غيرها من األوعية المملوءة بالماء(.

ال تشغل ماكينة قص الشعر واللحية ويديك مبللتين.  •
استخدم هذه الوحدة فقط لقص الشعر الجاف.  •

استخدم هذه الوحدة فقط لقص شعر الرأس واللحية.  •
ال تضغط برأس ماكينة الحالقة بشدة على البشرة. لتجنب خطر اإلصابة.  •

اشحن الوحدة في مكان جاف ونظيف.  •
استخدم محول الطاقة المزود فقط.  •

أماكن أدوات التحكم
مصباح المؤشر  1

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل  2
خاصية تخفيف الشعر  3

الملحقات 
رأس ماكينة الحالقة  4

مشط طول القص  5
مزالج  6



78

دليل التعليمات
شكًرا لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز.

رموز تعليمات االستخدام
تم وضع عالمات على هذه المعلومات الهامة خصيصا للحفاظ على سالمتك. من الضروري االمتثال لهذه 

التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع إلحاق تلف بالجهاز:

 تحذير:
يحذرك هذا الرمز من اإلصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض 

لإلصابة.

 تنبيه:
يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

 مالحظة: 
يلقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

تعليمات السالمة العامة
تعليمات السالمة العامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان وإيصال االستالم، 
وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي. على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز ألشخاص آخرين، يرجى 

إطالعهم أيضا على تعليمات التشغيل.
هذا الجهاز مصمم لالستخدام الخاص وللغرض المقصود منه فقط. ال يصلح هذا الجهاز لالستخدام   •

التجاري.
محول الطاقة مخصص فقط لُيستخدم في بيئة جافة.  •

تأكد من توافق جهد خرج، وتيار وقطبية محول الطاقة مع بطاقة المواصفات!  •
ال تلمس محول الطاقة ويديك مبتلة!  •

افصل من كبل الطاقة عند عدم االستخدام، وعند تركيب الملحقات، وأثناء التنظيف وعند حدوث   •
قصور بتشغيل الجهاز.

يجب فحص الجهاز وأسالك الموصالت الرئيسية بانتظام الكتشاف وجود أية عالمات للتلف. عند   •
اكتشاف أي تلف يجب التوقف عن استخدام الجهاز.

ال تحاول إصالح الجهاز بنفسك. اتصل دائما بفني معتمد. لتجنب التعرض للخطر، استبدل الكبل   •
المعيب دائما عن طريق الشركة المصنِّعة فقط أو من خالل خدمة العمالء لدينا أو من ِقَبل شخص 

مؤهل بكبل من نفس النوع.
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