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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо Вам за придбання даного виробу!
Щоб забезпечити ефективне та тривале використання приладу,
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.
Реальне зображення товару може відрізнятися від візуалізації в друкованих матеріалах

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням пристрою, та збережіть для подальшого використання. Недбале ставлення
до рекомендацій цієї інструкції може привести до нещасного випадку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• Якщо прилад впав у воду, одразу вимкніть шнур з мережі і лише після цього дістаньте прилад з води.
• Не використовуйте тример приймаючи ванну або душ, біля води чи ємностей які її містять.
• Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
• Не зберігайте прилад у місці звідки він може впасти або потрапити у воду.
• Завжди вимикайте прилад відразу після використання.
• Перед очищенням приєднанням або від’єднанням насадки вимикайте та відключайте від електромережі пристрій.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Прилад призначений лише для побутового використання в приміщенні.
• Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він під’єднаний до електромережі, за винятком коли він заряджається.
• Будьте особливо уважні при використанні приладу поряд з дітьми або особами з обмеженими можливостями.
• Використовуйте прилад тільки згідно цієї інструкції та за прямим призначенням.
• Тримайте прилад та його шнур подалі від поверхонь, що нагріваються.
• Якщо прилад впав, зазнав механічного впливу чи пошкоджень, в середину потрапила рідина або він працює не правильно слід звернутись
до Авторизованого сервісного центру. В жодному разі не намагайтесь самостійно відремонтувати його.
• Не використовуйте шнур для зарядки пристрою, якщо він пошкоджений.
• Не встромляйте будь-які сторонні предмети в отвори на приладі, та не торкайтесь рухомих частин приладу.
• Завжди стежте за чистотою лез та насадок.
• Перед підключенням переконайтесь, напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
• Шнур для підзарядки не повинен торкатись гарячих предметів/поверхонь,занурюватись у воду або інші рідини та контактувати з
гострими предметами.
• Для уникнення пошкодження насадок та лез, не прикладайте надмірних зусиль під час стрижки/гоління.
• Для запобігання травм, не користуйтеся бритвою за наявності пошкоджень лез або тілесних ран та ушкоджень на поверхні шкіри. Завжди
перевіряйте положення лез.
• Не торкайтеся корпусу вологими руками.
• Використовуйте пристрій лише для підстригання сухого волосся.
• Не використовуйте та не зберігайте прилад в приміщеннях з підвищеною температурою (більше 60°С) і відносною вологістю більше 80%.
Не використовуйте прилад в приміщенні де зберігаються або уторовуються вибухонебезпечні пари та після використання аерозолів.
• Перед зберіганням приладу завжди перевіряйте, що він від’єднаний від електромережі.
• Вимикайте пристрій перед заміною насадок та лез.
• Увага! Зберігайте прилад сухим!
• Не використовуйте прилад для підстригання тварин.
• Увага! Використовуйте прилад тільки на сухому волоссі!
• Цим приладом можуть користуватись діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, психічними чи сенсорними
можливостями, з браком досвіду та знань якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особою та їх було
проінструктовано стосовно безпечного використання приладу та вони розуміють всі небезпеки.
• Очистка та обслуговування може проводитись дітьми старшими за 8 років тільки під наглядом.
• Діти не мають гратися з приладом.
• Тримайте прилад та його шнур поза зоною доступу дітей.
• Увага! Для зарядки цього приладу ви можете використовувати тільки джерела живлення які відповідають наступним вимогам: 5В 1А.
Блок живлення не входить до комплекту поставки. Не заряджайте прилад більше трьох годин, прилад має режим швидкої зарядки.
• Увага! В жодному разі не розбирайте моторний відсік та не замінюйте акумулятор самостійно! Конструкція не передбачає заміну
акумулятора споживачем.
• Перед утилізацією приладу акумулятор має бути видалений та утилізовано окремо. Утилізація приладу має проводитись фахівцем.
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ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Тример для точного контуру
2. Кнопка фіксації насадки
3. Вимикач живлення
4. Індикатор зарядження
5. Насадка для гоління
6. Повнорозмірний тример
7. Тример для носа та вух
8. Насадка для бороди та щетини для тримеру точного
контуру (4/5/6/6,5 мм)

9. Насадка короткої стрижки для повнорозмірного тримера
(14/16/18/20 мм)
10. Насадка довгої стрижки для повнорозмірного тримера
(6/8/10/12 мм)
11. Шнур живлення
12. Олива
13. Підставка
14. Гребінець
15. Щіточка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Моторний блок: мотор DC 3.2V
Час зарядження: 120 хвилин
Час роботи пристрою: до 60 хвилин
Батарея: 500mAh*1, Li-ion
Клас захисту ІІІ
Вхідна напруга DC 5V 1A
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ВИКОРИСТАННЯ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше
2х годин
1. Підключіть пристрій до відповідного джерела живлення. Індикатор має горіти, це свідчить про процес зарядження.
2. Перед першим використанням рекомендовано заряджати пристрій протягом 3 годин
3. Проведіть зарядження акумуляторної батареї.
• Вимкніть пристрій
• Вставте шнур живлення у гніздо тримера з нижнього боку моторного відсіку.
• Покладіть тример на рівну стійку суху поверхню, шнур не має звисати з краю поверхні.
• Почнеться процес зарядження, при цьому має світитися індикатор зарядження батареї.
• Час повного зарядження батареї становить 120 хвилин.

ВИКОРИСТАННЯ
1. Для роботи тримера здійсніть повну зарядку акумуляторної батареї відповідно до рекомендацій описаних вище.
2. Встановіть потрібну насадку.
3. Перед початком процедури ввімкніть тример, натиснувши відповідну кнопку на корпусі приладу.
4. Переконайтеся у тому, що пристрій працює без збоїв, а леза працюють плавно.
5. Якщо необхідно встановити одну із насадок, вимкніть пристрій, натиснувши відповідну кнопку на корпусі приладу, після цього встановіть
необхідну насадку.
6. Увімкніть пристрій.
7. Після завершення роботи вимкніть.
Важливо! Завжди вимикайте тример в перервах під час роботи. Перед заміною насадок обов`язково вимикайте пристрій.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
1. ВОЛОССЯ
• Зрізайте невелику кількість волосся одним рухом, у разі потреби можна відкоригувати пройшовши лезами вдруге по необхідній ділянці
волосся
• Результат буде якіснішим, якщо проводити підстригання на сухому волоссі, не оброблене іншими засобами стайлінгу
• Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення ділянок для корегування
2. ДОГЛЯД ЗА ВУСАМИ ТА БОРОДОЮ
• Для кращого результату, виконуйте стрижку повільними рухами, аби зробити бажану форму вус/бороди
• Для детального корегування форми використовуйте вузьку насадку.
• Використовуйте вузьку насадку (6мм) для того, щоб вирівняти волосся
3. ГОЛІННЯ
• Використовуйте мікро насадку для позбавлення зайвого волосся на невеликих ділянках шкіри.
• Для кращого результату уникайте стрижки під одним й тим самим кутом
• Шкіра має бути сухою на ділянках, де проводиться під стриження волосся.
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ВИКОРИСТАННЯ
4. ВУХА
• Уникайте проникнення тримера на ¼ вушного каналу
• Будьте обережні під час стрижки, рухи мають бути не різкі, аби не пошкодити вушний канал
• Плавно переміщуйте насадку тримера круговими та зворотно-поступальними рухами
• Дотримуйтесь делікатності під час підстригання

БОРОДА
ЛІНІЯ БОРОДИ
ВУХА
ВУСА
ПОТИЛИЦЯ
НІС
БАКЕНБАРДИ
ВОЛОССЯ

6ММ ТРИМЕР
ДЛЯ ТОЧНОГО КОНТУРУ
+
+

ТРИМЕР ДЛЯ НОСА/ВУХ НАСАДКА ДЛЯ ГОЛІННЯ

12ММ ТА 20ММ
ПОВНОРОЗМІРНИЙ ТРИМЕР

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
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ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

ОЧИЩЕННЯ НАСАДОК ЗА ДОПОМОГОЮ ВОДИ
1. Переконайтесь, що пристрій вимкнений та не підключений до електромережі.
Увага! Зніміть насадку з приладу. В жодному разі не промивайте насадки коли вони знаходяться на моторному блоці.
2. Промийте насадки під прохолодною НЕ ГАРЯЧОЮ водою впродовж 20 секунд без великого напору, аби не пошкодити насадку.

ОЧИЩЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЩІТКИ
1. Переконайтесь, що пристрій вимкнений та не підключений до електромережі.
2. Почистіть ріжучий блок спеціальною щіткою від волосків.
3. Встановіть захисну насадку на ріжучий блок для зберігання.

ОЧИЩЕННЯ БРИЮЧОЇ ГОЛІВКИ
Увага! Не змащуйте цю насадку! Вона вже змащена, та не потребує змащення у майбутньому.
1. Зніміть насадку, натиснувши на захисні засувки на передній частині бритви.
2. Зніміть головку та потрусіть, щоб видалити волоски.
3. Встановіть насадку на місце або використовуйте іншу.

ЗМАЩЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЛИВИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1. Після промивання насадок під водою (вище) необхідно змастити леза. Змащення оливою необхідно проводити щомісяця.
Використовувати лише легку оливу (наприклад, оливу для швейної машини), просто додайте по 1-2 краплі на лезо та розподіліть його між
зубчиками ножів. Зберіть весь надлишок.
2. Використовуйте тільки легку оливу , оскільки вони не випаровуються і не зменшують швидкість роботи лез.
3. Не використовуйте олію для волосся, жир або будь-яку оливу, змішану з гасом або розчинником, оскільки вони також випаруються.
• Рекомендовано чистити пристрій після кожного використання
• Увага! Не використовуйте гарячу воду та миючі засоби для промивання.
• Важливо! Завжди зберігайте пристрій із встановленою захисною насадкою для лез.
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УТИЛІЗАЦІЯ
УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ
БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до
відповідного пункту збору відходів.

УВАГА! ЦЕЙ ПРИСТРІЙ МІСТИТЬ АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ!
Виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами (Директива2006/66/EC). Віднесіть виріб в офіційний пункт прийому, щоб
спеціалісти вийняли з нього акумуляторну батарею.

Li-ion

Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв, а також звичайних і акумуляторних батарей у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
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ПОТРІБНА ДОПОМОГА?

0 800 60 45 16
ПН-ПТ З 9:00 ДО 18:00 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ

Facebook.com/Mirta.ua
Youtube.com/mirtabrand
Instagram.com/Mirta_ua
www.mirta.ua

