Машинка для стрижки
HT-5210

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС ПРИЛАДУ
Дякуємо, що обрали машинку для стрижки Mirta!
Щоб забезпечити її тривале та ефективне використання,
уважно прочитайте цю інструкцію.
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1 – насадки для регулювання
довжини волосся (3-18 мм та 21-36 мм)
2 – насадка для бороди 0,5-2,5 мм
3 – леза
4 – система філірування
5 – кнопка увімкнення філірування
6 – колесо для регулювання довжини волосся
(для насадок 1)
7 – кнопка вмикання/вимикання
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8 – індикатор заряду
9 – база для підзарядки
10 – щіточка для очищення машинки
від залишків волосся
11 – адаптер для підзарядки
12 – гребінець
13 – кнопка фіксації встановленої
довжини

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Щоб уникнути удару електричним струмом:
- Перед очищенням приладу завжди відключайте його від електромережі.
- Не кладіть та не зберігайте прилад у ванній кімнаті, де він може впасти або
потрапити у раковину або ванну.
- Не користуйтесь приладом, коли приймаєте ванну або перебуваєте у душі.
- Не занурюйте прилад, вилку або шнур живлення у воду або в іншу рідину.
- Не торкайтесь та не діставайте прилад руками, якщо він впав у воду. Негайно
відключіть прилад від електромережі.
Щоб уникнути пожежі, опіків або травм та удару електричним струмом:
- Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням. Прилад
призначений тільки для побутового використання. Користуйтесь тільки тими
деталями та аксесуарами, які рекомендує виробник.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду. Обов'язково відключайте
прилад від мережі, якщо він не використовується.
- Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою.
Не намагайтесь самостійно розбирати або ремонтувати прилад, за
необхідності зверніться до сервісного центру.
- При відключенні приладу від мережі тримайтеся рукою за вилку, не тягніть
за шнур. Не обмотуйте шнур живлення навколо гострих поверхонь або кутів.
Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь або поверхонь, що нагріваються.
- Не беріть прилад або шнур вологими руками.
- Завжди залишайте отвори приладу відкритими та не вмикайте прилад із
заблокованими отворами. Запобігайте попаданню в отвори будь-яких
предметів, пилу та бруду.
- Перед використанням приладу переконайтесь у тому, що положення лез
правильно відрегульовано.
- Під час роботи приладу не кладіть його на будь-яку поверхню.
- Не використовуйте прилад, якщо його насадка зламана або пошкоджена.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Машинка для стрижки Mirta HT-5210 працює як від акумулятора, так і від
мережі.
РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРА
Час зарядки акумулятора перед першим використанням становить 16 годин.
Для другого та всіх наступних увімкнень заряду акумулятора вистачить на
8-10 годин.
1. Підключіть шнур зарядного пристрою до бази для підзарядки.
2. Встановіть машинку в базу для підзарядки. Завжди перевіряйте, щоб
індикатор світився, коли машинка в підставці для підзарядки.
3. Коли акумулятор повністю заряджений, машинка може працювати
безперервно 45 хвилин.
Ви також можете заряджати машинку, підключивши адаптер прямо до
машинки.
РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ
Якщо акумулятор розряджений, а вам потрібно використати машинку, можна
не чекати, поки від зарядиться. Підключіть мережевий адаптер прямо до
машинки та починайте підстригати волосся.
ВИКОРИСТАННЯ:
1. Встановіть насадку на машинку
2. Відрегулюйте довжину за допомогою колеса 6.
3. Якщо ви хочете зафіксувати встановлену довжину, увімкніть кнопку 13 на
зворотному боці машинки
4. Увімкніть машинку
ВАЖЛИВО: Встановлюйте насадку ПЕРЕД увімкненням машинки та вимикайте
машинку перед тим, як зняти насадку. Спочатку встановіть довжину 3 мм
або 21 мм за допомогою колеса регулювання на машинці, і тільки після цього
встановлюйте насадку, доки не почуєте клацання – це означає, що насадка
встановлена надійно.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
НАСАДКА ДЛЯ БОРОДИ
1. Насадка 0,5-2,5 мм
Встановіть насадку на машинку та оберіть потрібну довжину за допомогою
регулятора на насадці, як показано на малюнку. Крок регулювання довжини –
0,5 мм.
регулятор довжини

2. Насадка 3-18 мм
Встановіть насадку на машинку та відрегулюйте довжину за допомогою
колеса 6. Шкала регулювання довжини для цієї насадки знаходиться на
лівому боці машинки.
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3. Насадка 21-36 мм
Встановіть насадку на машинку та відрегулюйте довжину за допомогою
колеса 6. Шкала регулювання довжини для цієї насадки знаходиться на
правому боці машинки.
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ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Знімайте насадку після кожного використання машинки. Регулярно чистіть
леза.
Щоб полегшити чистку, можна зняти леза. Для цього вимкніть машинку.
Натисніть на край леза знизу вверх, як показано на малюнку. Очистіть леза та
поверхню під ними від волосся за допомогою щіточки.

ЗМАЩЕННЯ ЛЕЗ
Леза машинки мають спеціальний резервуар, який кожного разу дозує
кількість масла, необхідну для справної роботи машинки. Тим не менш
рекомендовано час від часу змінювати масло, коли ви відчуваєте, що
машинка почала працювати гірше.
Зніміть леза, як описано вище. Акуратно видавіть пару крапель масла на
поверхню. Встановіть леза на машинку.

Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) з
обмеженими фізичними, розумовими або психічними можливостями чи з браком досвіду
та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового
персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні
інструкції щодо користування приладом. Малолітні діти повинні бути під наглядом
уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
- Почніть стригти волосся спокійно та повільно. Зістригайте прядки поступово,
переходячи від однієї ділянки голови до іншої.
- Не зрізайте занадто багато волосся за один раз. Ви завжди зможете
підрівняти або зняти зайве пізніше.
- Під час стрижки постійно розчісуйте волосся, надаючи йому форму бажаної
зачіски.
- Під час стрижки волосся даною машинкою рекомендується, щоб волосся
було сухим, а не вологим. Коли волосся сухе, набагато легше контролювати
процес стрижки та кількість волосся, що зістрігається.
Стрижка волосся даною машинкою вимагає деякої практики. Тому спочатку
не обрізайте волосся дуже коротко (залишайте деяку довжину), поки ви не
навчитесь користуватися різними насадками, за допомогою яких можна
легко регулювати довжину волосся.

Технічні характеристики:
Напруга 100-240 В, частота 50 Гц.

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.

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

