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Instrukcja obsługi
MASZYNKA DO WŁOSÓW
HM-1016

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy
zachować.
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały
pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją
potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać
dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód
zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić
się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
• Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.
Przestroga
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić
się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z
napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi programatorem, zewnętrznym
przełącznikiem czasowym lub zdalnym sterowaniem.
• Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono
przeznaczone.
• Aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem elektrycznym, nie wolno
zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
• Zawsze, jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego
czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego, i
pozostawić do ostygnięcia.
• Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub
wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien
wykonać profesjonalny serwis.
• Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo, zostało
upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Pod żadnym pozorem nie
wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych
modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem el.. Naprawy i regulację
niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowan serwis.
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Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
Urządzenie należy przechowywać w obszarach, które nie są wilgotne, a ich
temperatura nie przekracza 60 ºC.
Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia.
Maszynka może się podczas ładowania lekko podgrzewać – to normalne.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
Nigdy nie wolno używać tego urządzenia do sierści zwierząt.
Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych
pojemników wypełnionych wodą.
Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu otwartych ran, oparzeń lub
pęcherzy. Trzymaj urządzenie z dala od oczu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
niewłaściwego użytkowania urządzenia i jego akcesoriów.

OPIS URZĄDZENIA
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Jednostka tnąca
Funkcja przerzedzania włosów
Przełącznik ON/OFF
Przycisk ustawiania długości cięcia
Wskaźnik sygnalizacyjny pracy
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6. Nasadka grzebieniowa 3 – 24 mm
7. Nasadka grzebieniowa 14 – 35 mm
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Ładowarka
10. Olej

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Maszynkę do włosów należy
używać tylko czystych, suchych
lub nawilżonych włosów. Do
uzyskania optymalnych
wyników należy użyć
odpowiedniej nasadki
grzebieniowej. Przed
pierwszym strzyżeniem należy
obejrzeć rysunki 2 i 3 opisujące
proces obcinania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
• Zdejmij jednostkę tnącą i nasadkę grzebieniową z urządzenia, patrz rysunek
nr 4. Oczyść jednostkę tnącą i nasadkę szczoteczką lub opłucz je pod
bieżącą wodą, patrz rysunek nr 5.
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SMAROWANIE URZĄDZENIA TNĄCEGO
• Po wysuszeniu jednostki tnącej należy użyć trochę oleju, patrz rysunek nr 6.
• Nadmiar oleju należy wytrzeć suchą szmatką.

CZYSZCZENIE GŁOWICY TNĄCEJ
• Zdejmij nasadkę grzebieniową z
urządzenia.
• Jednostkę tnącą można zdjąć
naciskając palcem w dół, patrz
rysunek nr 7.
• Za pomocą szczoteczki oczyść
głowicę tnącą i włóż ją z powrotem
do urządzenia, patrz rysunek nr 8.

KORZYSTANIE Z ŁADOWARKI
• Podłącz maszynkę do adaptera, a ten z kolei podłącz na zasilania.
• Maksymalny czas ładowania wynosi 8 godzin.
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII
• Elementem akcesoriów tego urządzenia są baterie wielokrotnego ładowania.
Nie wolno łączyć zużytych baterii z odpadem z gospodarstw domowych.
Należy oddać je w punkcie zbiórki przeznaczonym do utylizacji zużytych
baterii.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres napięcia znamionowego
Częstotliwość znamionowa
Czas ładowania
Znamionowy pobór mocy
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

220 - 240 V
50/60 Hz
8 godzin
6W

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH
OPAKOWAŃ
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez
gminę do utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH,
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2002/96/WE.
Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji
towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw
domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy
przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki.
Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych
krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia.
Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych
zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE,
które go dotyczą.
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