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MASZYNKA	DO	STRZYŻENIA	WŁOSÓW	SW-0095

KARTA GWARANCYJNA

NR..............
Ważna	wraz	z	dowodem	zakupu
Sprzęt	przeznaczony	wyłącznie	do	użytku	domowego

Nazwa sprzętu:  ..................................................................................

Typ, model:  ........................................................................................    

Data sprzedaży:  .................................................................................

  .................................................
pieczątka i podpis sprzedawcy

Warunki gwarancji
Produkt	 objęty	 jest	 24-miesięczną	 gwarancją	 od	 daty	 jego	 zakupu.	 Gwarancja	 dotyczy	wyrobów	 
zakupionych	w	Polsce	i	jest	ważna	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	W	tym	okresie	istnieje	
wygodna	 możliwość	 wymiany	 uszkodzonego	 produktu	 na	 nowy	 w	 miejscu	 jego	 zakupu	 (termin	
na	 rozpatrzenie	 reklamacji	wynosi	14	dni).	Podstawą	do	wymiany	 jest	czytelnie	wypełniona	karta	
gwarancyjna	z	załączonym	do	niej	dowodem	zakupu	produktu.	Niniejsza	gwarancja	nie	obejmuje	
uszkodzeń	powstałych	w	wyniku	nieprawidłowego	użytkowania	produktu,	uszkodzeń	mechanicznych	lub	
samowolnych	napraw.	Gwarancja	nie	wyłącza,	nie	ogranicza	ani	nie	zawiesza	uprawnień	kupującego	
wynikających	z	niezgodności	towaru	z	umową.

SW0095_IM_200_25052020

SERWIS ARCONET
ul.	Grobelnego	4

05-300	MIŃSK	MAZOWIECKI
tel.	+48	22	100-59-65,	INFOLINIA:	0	801-44-33-22

LISTA	PUNKTÓW	SERWISOWYCH:	www.arconet.pl

00-710	Warszawa,	Al.	Witosa	31/22,	Polska
tel.	+48	25	759	1881,	fax	+48	25	759	1885

AGD@expo-service.com.pl
www.optimum.hoho.pl

Adres do korespondencji:
Expo-service	Sp.	z	o.o.

05-300	Mińsk	Mazowiecki
ul.	Grobelnego	4
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MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW SW-0095
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy	za	wybór	naszego	produktu.
Przed	rozpoczęciem	korzystania	z	urządzenia	prosimy	o	uważne	zapoznanie	się	z	treścią	niniejszej	instrukcji	ob-
sługi	w	celu	optymalizacji	zadowolenia	użytkowania	ze	sprzętu	oraz	wyeliminowania	problemów,	które	mogą	wy-
niknąć	z	nieprawidłowego	użycia	urządzenia.
Należy	uważnie	przeczytać	poniższe	informacje	oraz	przechowywać	instrukcję	w	dostępnym	miejscu.
Przekazując	urządzenie	innej	osobie	należy	dołączyć	instrukcję,	instrukcja	jest	częścią	produktu.
Opisane	zasady	bezpieczeństwa	nie	eliminują	wszystkich	zagrożeń,	dlatego	zawsze	trzeba	stosować	odpowied-
nie	środki	ostrożności.
Producent	nie	ponosi	 odpowiedzialności	 za	 jakiekolwiek	 szkody	wynikające	 z	nieprzestrzegania	niniejszej	 in-
strukcji	obsługi,	niewłaściwego	użytkowania	lub	nieprawidłowego	obchodzenia	się	z	urządzeniem.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrze-
gać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:
•  Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżo-

nych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i   znajomości sprzętu, je-
żeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny spo-
sób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieciom nie wolno bawić się  urządzeniem.

•  Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
•  Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
•  OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
•  Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby pla-

stikowe, kartony, styropian itp.).
  Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń na skutek porażenia prądem:
• OSTRZEŻENIE! Chroń urządzenie przed wilgocią.
•  Nie wolno trzymać urządzenia wilgotnymi rękoma! Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokry-

mi rękami.
• Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
• Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść do wanny lub zlewu.
• Nie używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.
• Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach!
•  Nie próbuj sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Jeżeli urządzenie przypadkowo wpadnie do 

wody należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!
•  Gdy maszynka jest używana w łazience, odłącz ją po użyciu od źródła prądu, gdyż bliskość wody  

stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
  Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń osób:
• Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.
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•  Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
•  Używaj tylko akcesoriów dostarczonych z tym urządzeniem. Użycie akcesoriów nie polecanych przez 

producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
• Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci.
• Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo ustawione.
• Nie stawiaj urządzenia na żadnej powierzchni podczas jego działania.
•  Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym lub złamanym grzebieniem ani z brakującymi zębami na 

ostrzach, ponieważ może to spowodować obrażenia.
•  Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub 

znajdujące się w ich pobliżu.
•  Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód lub wtycz-

ka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
•  By uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj sam maszynki do strzy-

żenia ani jej akcesoriów. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją 
w  urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwa-
rancji jakości.

•  Do zapewnienia dodatkowej ochrony wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasila-
jącym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadzia-
łania nie przekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

• Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
•  Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie owijaj kabla wokół urządzenie. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci po-

ciągając za przewód.
•  Maszynkę do strzyżenia zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie używana, je-

żeli zostawiasz ją bez nadzoru oraz przede wszystkim przed przymocowaniem, zdjęciem albo wymia-
ną przystawek  i  przed czyszczeniem lub konserwacją.

• Nie wkładać żadnych przedmiotów w ostrza urządzenia.
•  Nożyki tnące są bardzo ostre. Zachować ostrożność podczas montażu, demontażu i czyszczenia. Nie 

wolno dotykać elementów ruchomych ostrzy podczas pracy urządzenia!
•  Nie myć ostrzy w wodzie.
•  Zmieniać przystawki do strzyżenia tylko kiedy maszynka  jest wyłączona.

OPIS URZĄDZENIA
		1.	Górne	ostrze
		2.	Dolne	ostrze
		3.	Dźwignia	do	przestawiania	ostrzy
		4.	Włącznik/wyłącznik

Akcesoria
		5.	Nasadka	na	ostrze	nr	1,	długość	strzyżenia	3	mm
		6.	Nasadka	na	ostrze	nr	2,	długość	strzyżenia	6	mm
		7.	Nasadka	na	ostrze	nr	3,	długość	strzyżenia	9	mm
		8.	Nasadka	na	ostrze	nr	4,	długość	strzyżenia	12	mm

		9.	Grzebień
10.	Nożyczki
11.	Olejek	do	konserwacji	ostrza
12.	Szczoteczka
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OBSŁUGA MASZYNKI DO STRZYŻENIA
RADY	I	WSKAZANIA
•		Nie	 używaj	maszynki	 do	 strzyżenia	mokrych	 włosów.	 Jest	
ona	przeznaczona	wyłącznie	do	strzyżenia	włosów	suchych.

•		Strzyżenie	 włosów	 wymaga	 doświadczenia.	 Dlatego	 przy	
kilku	 pierwszych	 strzyżeniach	 lepiej	 pozostawić	 włosy	
dłuższe,	 aby	 nabrać	 przyzwyczajenia	 do	 długości,	 jakie	
pozostają	po	użyciu	poszczególnych	nasadek	do	strzyżenia.

•		Strzyc	 spokojnie	 i	 powoli.	 Wykonywać	 krótkie	 ruchy,	
stopniowo	strzygąc	całą	głowę.

•		Brać	niewielką	ilość	włosów	na	raz	–	włosy	zawsze	można	
jeszcze	później	skrócić.

•		Podczas	 strzyżenia	 często	 czesać	włosy	na	 taką	 fryzurę,	na	
jaką	strzyżemy.

UWAGA! Stosować urządzenie wyłącznie do 
strzyżenia włosów i brody. Nie należy dociskać 
maszynki do skóry zbyt mocno. Niebezpieczeń-
stwo zranienia!

PRZYGOTOWANIE DO STRZYŻENIA
Upewnij	 się,	 że	maszynka	 jest	 czysta,	 prawidłowo	 złożona	 i	
naoliwiona.
•		Ochroń	 szyję	 osoby	 strzyżonej	 ręcznikiem,	 aby	 obcinane	
włosy	nie	spadały	za	kołnierz.

•		Posadzić	 strzyżoną	 osobę	 tak,	 aby	 jej	 głowa	 znajdowała	
się	mniej	więcej	na	wysokości	naszych	oczu.	W	ten	sposób	
w	 czasie	 strzyżenia	 będzie	 dobra	 widoczność	 i	 wygodne	
sterowanie	urządzeniem.

•		Przed	strzyżeniem	uczesać	włosy,	aby	nie	byty	poplątane.

STRZYŻENIE Z UŻYCIEM NASADEK
1.		Nałóż	 odpowiednią	 nasadkę	 (ząbkami	 ku	 górze)	 na	 ostrza	
maszynki.

–	nasadka	nr	1	dla	włosów	o	długości	ok.	3	mm
–	nasadka	nr	2	dla	włosów	o	długości	ok.	6	mm
–	nasadka	nr	3	dla	włosów	o	długości	ok.	9	mm
–	nasadka	nr	4	dla	włosów	o	długości	ok.	12	mm

•		Najpierw	obcinaj	tylko	małą	powierzchnię,	aby	przyzwyczaić	
się	do	używania	każdej	nasadki.

•		Zaleca	się	rozpocząć	obcinanie	używając	nasadki	do	długich	
włosów.	Następnie	możesz	użyć	nasadki	o	krótszych	ząbkach.

•		W	celu	równomiernego	strzyżenia	nigdy	nie	naciskaj	ani	nie	
wciskaj	maszynki	do	włosów	w	szybkim	tempie.	Maszynka	
do	 strzyżenia	 działa	 najbardziej	 wydajnie,	 gdy	 działa	 z	
własną	prędkością.

•		Po	 nałożeniu	 nasadki	 o	 najdłuższych	 zębach,	 rozpocznij	
strzyżenie	boków	od	dołu	ku	górze.

Trzymaj	maszynkę	delikatnie	pod	włosami,	 tak	aby	zęby	na--
sadki	 skierowane	 były	 ku	 górze	 i	 leżały	 płasko	 na	 głowie.	

➀
➁
➂

➃

➂

➄

➈

➅

➉

➆ ➇
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Przesuwaj	wolno	maszynkę	przez	włosy	ku	górze	i	na	zewnątrz,	
za	każdym	razem	strzygąc	małą	powierzchnię	(rys.	1).

•	Powtórz	czynność	na	bokach	i	tyle	głowy	(rys.	2).

•		Jeżeli	 chcesz	 podciąć	 włosy	 krócej,	 należy	 przyciskać	
nasadkę	mocniej	i	podnosić	maszynkę	ku	górze	szybciej	lub	
zmienić	nasadkę	na	mniejszą.

•		Sposób	opisany	powyżej	wymaga	praktyki,	dlatego	podczas	
pierwszego	 strzyżenia	 zaleca	 się	 pozostawienie	 dłuższych	
włosów	niż	żądane	(rys.	3).

•		Do	 ostrzyżenia	 góry	 głowy	wybierz	 nasadkę	 o	 najdłuższej	
długości.	Z	zębami	płasko	przylegającymi	do	głowy	powo-
li	zacznij	przycinać	od	przodu	do	tyłu.	Znowu	lepiej	jest	po-
zostawić	włosy	dłużej	przez	kilka	pierwszych	fryzur	(rys.	4).

NADAWANIE OSTATECZNEGO KSZTAŁTU  
FRYZURZE – STRZYŻENIE BEZ NASADEK
Aby	 nadać	 ostateczny	 kształt	 fryzurze,	 nie	 jest	 potrzebne	
używanie	 nasadek.	 Ustaw	 dźwigienkę	 długości	 ostrzy	 w	
pozycji	dla	włosów	krótkich.
•		Przeczesz	 włosy	 grzebieniem	 aby	 ułożyły	 się	 naturalnie.	
Rozpocznij	golenie	baków	i	włosów	przy	uszach	(rys.5).

•		Aby	wyrównać	linię	włosów	u	nasady	karku	podcinaj	włosy	
trzymając	 maszynkę	 odwrotnie.	 Wykonuj	 lekkie	 ruchy	 w	
dół	karku.	Powoli	 i	ostrożnie	obrysuj	żądany	zarys	włosów	
(rys.6).

STRZYŻENIE NA  „PŁASKIEGO JEŻA”
Użyj	 nasadki	 o	 najdłuższych	 zębach	 i	 rozpocznij	 podcinanie	
włosów	z	 tyłu	od	karku	ku	górze.	Trzymaj	maszynkę	płasko	
na	głowie,	przesuwając	ją	lekko	po	włosach	omijając	czubek	
głowy.	Zastosuj	tą	samą	technikę	na	bokach	strzygąc	od	dołu	
ku	górze	(rys.	7).
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•		Strzyż	włosy	na	czubku	głowy,	zaczynając	od	przodu	(rys.	8).

•		Aby	włosy	na	czubku	głowy	były	przycięte	zupełnie	płasko	
strzyż	je	ponad	grzebieniem,	używając	maszynki	bez	nasadek.	
Aby	wyrównać	baki	i	zarys	włosów	na	karku,	użyj	nasadki	o	
najkrótszych	zębach	(rys.	9).

	Aby	strzyc	włosy	na	bardzo	krótko	(na	jeża)	na	bokach	i	karku	
używaj	 różnych	nasadek	do	 strzyżenia	poszczególnych	partii	
włosów.

USTAWIENIE OSTRZA
Przed	wysyłką	maszynka	została	dokładnie	sprawdzona	w	celu	
zapewnienia	prawidłowego	ustawienia	ostrzy	i	odpowiedniego	
naoliwienia.
Ostrza	musza	być	ponownie	regulowane,	jeżeli	zostały	zdjęte	
do	czyszczenia	lub	wymiany.
•		Po	każdym	użyciu	należy	oczyścić	maszynkę.	Po	oczyszcze--
niu	górnego	ostrza,	powinno	się	wysunąć	je	na	ok.	1-2	mm	w	
stosunku	do	dolnego	ostrza.	

•		Jeśli	ostrza	są	ustawione	nieprawidłowo,	należy	naoliwić	je	
kilkoma	 kroplami	 oliwy.	 Maszynka	 powinna	 popracować	
kilka	sekund.	Wyłącz	maszynkę	i	wyjmij	wtyczkę	z	gniazdka.	
Poluzuj	 lekko	 śrubki	 na	 ostrzach	 i	 odpowiednio	wyreguluj	
ustawienie	ostrzy.	Ponownie	dokręć	śrubki.

OLIWIENIE
Ostrza	 powinny	 być	 regularnie	 oliwione	 aby	 zapewnić	
prawidłowe	działanie	maszynki.
•		Nie	używaj	olejków	do	włosów,	tłuszczu,	olejków	zmiesza--
nych	 z	 naftą	 oczyszczoną	 lub	 innymi	 rozpuszczalnikami.	
Rozpuszczalniki	 ulatniają	 się,	 pozostawiając	 lepkie	 resztki,	
które	mogą	powodować	wolniejszy	ruch	ostrzy.

DŹWIGNIA DO PRZESTAWIANIA OSTRZY
Zwyczajowo	dźwignia	umieszczona	jest	obok	twojego	kciuka	
(osoby	 praworęcznej),	 aby	 wygodnie	 było	 ją	 ustawiać	 w	
trakcie	używania	maszynki.
•		Dźwignia	 zapewnia	maszynce	 dodatkową	 elastyczność	 tak,	
że	możesz	też	strzyc	włosy	bez	zakładania	nasadek	pomoc-
niczych.
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•		Jeśli	 dźwignia	 jest	 w	 najwyższym	 położeniu,	 włosy	 będą	
przycięte	bardzo	krótko.	Jeśli	będziesz	przesuwać	dźwignię	
powoli	w	dół,	długość	włosów	się	wydłuży.

•		Długość	włosów	w	najniższym	położeniu	dźwigni	będzie	po-
równywalna	do	długości	przy	użyciu	nasadki	do	 strzyżenia	
3	mm.

•		Używanie	 dźwigni	 zwiększa	 również	 zakres	 użycia	 ostrzy,	
ponieważ	przy	każdym	ustawieniu	kąt	cięcia	jest	inny	–	patrz	
rys.	

•		Poza	 tym,	 jeśli	 podczas	 wyjątkowo	 ciężkiego	 strzyżenia	
nastąpi	 zablokowanie	 ostrzy,	 dźwignia	 umożliwi	 usunięcie	
włosów	 zaklinowanych	 między	 ostrzami	 bez	 konieczności	
ich	zdejmowania.

•		Podczas	pracy	maszynki,	poruszaj	dźwigienką	w	górę	i	w	dół	
kilkakrotnie.	Jeśli	będziesz	powtarzać	tę	czynność	po	każdym	
użyciu	maszynki,	to	na	ostrzach	nie	będą	pozostawać	resztki	
włosów.

Jeśli	 mimo	 to	 maszynka	 nie	 będzie	 funkcjonować	 dobrze,	
należy	wymienić	stępione	ostrza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Maszynka	nie	wymaga	specjalnych	czynności	konserwujących.	
Wystarczy	 zastosować	 się	 do	 opisanych	 w	 instrukcji	 zasad	
użytkowania.
•		Zawsze	 wyjmuj	 wtyczkę	 z	 gniazdka	 sieciowego	 po	
zakończeniu	 strzyżenia	 włosów	 oraz	 przed	 rozpoczęciem	
czyszczenia.

•		Obudowę	urządzenia	można	czyścić	wilgotna	szmatką.	Nie	
wolno	zanurzać	urządzenia	w	wodzie	lub	w	innych	płynach!

•		Po	zakończeniu	strzyżenia	należy	dokładnie	oczyścić	nasadki	
dodatkowe	 i	 maszynkę	 z	 włosów,	 używając	 w	 tym	 celu	
szczoteczki.

•		Nie	wolno	zwijać	przewodu	zasilającego	wokół	maszynki!

UWAGA! Do czyszczenia nie wolno używać 
ostrych przedmiotów, past ściernych, rozpusz-
czalników i innych silnych środków chemicznych 
– ich użycie może spowodować uszkodzenie urzą-
dzenia.

DANE TECHNICZNE:
MOC:	10	W
NAPIĘCIE:	220-240V~
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	50	Hz
POZIOM	HAŁASU:	60-70	dB

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol	 „przekreślonego	 pojemnika	 na	 śmieci”	
umieszczony	 na	 sprzęcie	 elektrycznym	 lub	
opakowaniu	wskazuje	na	to,	że	urządzenie	nie	może	
być	traktowane	jako	ogólny	odpad	domowy	i	nie	powinno	być	
wyrzucane	do	przeznaczonych	do	tego	celu	pojemników.
Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne	 powinno	
być	 dostarczone	 do	 specjalnie	 wyznaczonych	 do	 tego	 celu	
punktów	zbiorczych,	zorganizowanych	przez	lokalną	admini-
strację	publiczną,	przewidzianych	do	zdawania	elektrycznego	
sprzętu	podlegającego	utylizacji.
W	 ten	 sposób	 każde	 gospodarstwo	 domowe	 przyczynia	 się	
do	 zmniejszenia	 ewentualnych	 negatywnych	 skutków	 wpły-
wających	 na	 środowisko	 naturalne	 oraz	 pozwala	 odzyskać	
materiały	z	których	składa	się	produkt.

Waga:	0,51	℮

krótsze

dłuższe
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SW-0095
OPERATING INSTRUCTIONS GB

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ CAREFULLY AND STORE FOR FUTURE USE.

GENERAL WARNINGS 
Please read these instructions carefully before using the appliance and keep it in a safe place for futu-
re reference.
•  This appliance may be used by children 8 years of age and older and by persons with physical or mental 

impairments or by inexperienced persons, if they are properly supervised or have been informed about 
how to use the appliance in a safe manner and understand the potential dangers. 

•  Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance performed by the user must not 
be performed by unsupervised children.

• WARNING! Do not let children play with foil. Danger of suffocation!
•  For the safety of children, please do not leave freely accessible parts of the packaging (plastic bags, car-

tons, polystyrene, etc.).
When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions sho-
uld always be followed, including the following:
To reduce the risk of injury by electric shock:

• Unplug this appliance before cleaning.
• WARNING!  Keep the appliance dry.
• Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink.
• Do not use while bathing or in a shower.
• Do not place the appliance in, or drop it into, water or any other liquid.
•  Do not try to reach for an appliance that has fallen into water. Go directly to the power socket and 

unplug immediately.
To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

•  Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Only use the accessories that 
were delivered with this device.

• This appliance should never be left unattended when plugged in.
• Never operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, or if it is not working properly.
• Keep the cable away from heated surfaces.
• Do not pull, twist or wrap the cable around the appliance.
•  Always turn off the hair clipper and disconnect it from the power socket if you will not be using it, if you 

leave it unattended and, above all, before attaching, removing or replacing attachments, and before 
cleaning or maintenance.

• Do not insert any objects into the device’s blades.
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• The cutting blades are very sharp. Be careful when assembling, disassembling and cleaning. Do not to-
uch the moving parts of the blades during operation!
• Do not wash the blades in water.
• Change clippers only when the clipper is off.

OPIS URZĄDZENIA
		1.	Top	blade	
		2.	Bottom	blade
		3.	Blade	Slide	–	Blade	lever
		4.	On/Off	switch

Combs Attachment
		5.	Attachment	comb	#1	–	leaves	hair	approx.	
		6.	Attachment	comb	#2	–	leaves	hair	approx.	1/4"	in	length
		7.	Attachment	comb	#3	–	leaves	hair	approx.	1/2"	in	length
		8.	Attachment	comb	#4	–	leaves	hair	approx.	3/4"	in	length
		9.	Comb
10.	Scissors
11.	Oil
12.	Brusch

GUIDE FOR CUTTING HAIR AT HOME
Never	use	the	product	to	cut	wet	hair,	it	is	designed	to	work	in	
dry	condition	only.

BEFORE YOU BEGIN
•		Make	 sure	 that	 your	 clipper	 is	 clean,	 properly	 oiled	 and	
perfect	working	condition.

•		Place	a	towel	around	the	neck	of	the	person	to	prevent	hair	
from	falling	down	inside	the	collar.

•		Position	the	person	whose	hair	is	to	be	cut	on	a	chair	so	that	
his/her	head	is	at	your	eye’s	level.

•		Comb	 the	 hair	 to	 remove	 all	 tangles,	 hold	 the	 clipper	 in	 a	
relaxed	comfortable	grip.	This	will	help	you	to	maintain	an	
accurate	cutting	control.

CUTTING HAIR WITH THE ATTACHMENT COMBS

For medium to long cut
•		To	 attach	 combs,	 hold	 comb	 with	 teeth	 up,	 snap	 comb	
attachment	firmly	to	the	bottom	of	the	clipper	blade,

•		Attachment	comb	#1	–	leaves	hair	approx.	Blending	in	length
•		Attachment	comb	#2	–	leaves	hair	approx.	1/4"	in	length
•		Attachment	comb	#3	–	leaves	hair	approx.	1/2"	in	length
•		Attachment	comb	#4	–	leaves	hair	approx.	3/4"	in	length

➀
➁

➃

➂

➄

➈

➅

➉

➆ ➇
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•		Special	angle	comb	is	available.
•		At	the	beginning,	cut	only	a	small	amount	of	hair	until	you	
become	 accustomed	 to	 the	 length	 each	 attachment	 comb	
leaves	the	hair.
•		It	 is	 suggested	 to	 try	 the	 longest	 attachment	 comb	 on	 the	
clipper	first,	then	use	the	shorter	one	if	the	desired	length	is	
shorter.

•		For	uniform	cutting,	never	push	or	force	the	clipper	through	
the	hair	at	a	fast	rate.	The	clipper	works	most	efficiently	when	
it	works	at	its	own	speed.

•		Start	by	combing	the	hair	in	its	natural	direction,
•		Place	the	largest,	attachment	comb	onto	your	clipper	and	start	
by	trimming	the	sides	from	the	bottom	upwards.

•		Hold	 the	 clipper	 lightly	 against	 the	 hair	 with	 teeth	 of	 the	
attachment	comb	pointing	up	but	flat	against	the	head.

•		Slowly	 lift	 the	 clipper	 up	 and	 outward	 through	 the	 hair,	
cutting	only	a	small	amount	at	a	time	(Fig.	1).

•		Repeat	around	sides	and	back	of	head	(Fig.	2).

•		If	you	desire	shorter	hair,	either	change	to	a	lower		number	
attachment	comb	or	apply	more	pressure	and	 less	 lift	away	
from	head	with	the	present	attachment	comb.

•		This	entire	procedure	requires	practice,	and	it	is	always	better	
to	leave	too	much	hair	the	first	few	haircuts	(Fig.	3).

•		For	 the	 top	 of	 the	 head,	 you	will	 give	 a	 fairly	 short	 cut	 if	
you	use	the	#4	attachment	comb.	With	the	teeth	flat	against	
the	head,	 slowly	 start	 trimming	 from	 the	 front	 to	 the	back.	
Again,	it	is	better	to	leave	the	hair	longer	the	first	few	haircuts	
(Fig.	4).

OUTLINING
•		Outlining	requires	no	attachment.	Take	the	clipper	and	push	
the	lever	up	to	the	close-cut	position.

•		Comb	hair	 into	 the	 style.	Position	clipper	between	 the	 side	
burns	and	the	ear	(Fig.	5).

•		Make	sure	the	comer	edge	of	the	blade	is	against	the	hairline.	
With	the	outline	of	the	hair	as	your	guide,	slowly	move	the	
clipper	over,	around,	and	behind	the	ears	(Fig.6).

•		For	the	back	of	the	neck	and	the	sideburns,	hold	the	clipper	
upside	down,	(see	sketch),	and	holding	it	against	the	skin	at	
the	length	desired,	move	downwards.
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SHORT CUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS
•		Always	 cut	 from	 the	 back	 of	 the	 neck	 to	 the	 crown,	 using	
the	longest	attachment	comb.	Holding	it	flat	against	the	head,	
slowly	move	the	clipper	up	through	the	hair.
•		Use	the	same	technique	for	the	sides,	cutting	from	the	bottom	
to	the	upper	side	of	the	head	(Fig.	7).

•		For	the	front	to	the	crown,	cut	the	hair	against	the	direction	in	
which	it	grows.	Then	even	it	up	with	the	sides	(Fig.	8).

•		For	a	flat	top,	use	a	flat	comb,	not	the	attachment	comb.	Just	
cut	hair	on	top	of	the	head	over	it.

•		To	 taper	 hair	 down	 to	 the	 neckline,	 use	 closer	 cutting	
attachment	combs.	Comb	hair	and	check	for	uneven	spots	and	
outline	sideburns	and	neckline	(Fig.	9).

If	a	short	tapered	cut	on	the	sides	and	back	is	desired,	follow	
the	diagram	below:	
The	 four	 basic	 areas	 illustrated	on	 the	hair	 cutting	guide	 are	
your	"road	map"	to	easy	do-it-yourself	hair	cutting.

MAINTENANCE
•		Your	 clippers	 were	 carefully	 examined	 to	 ensure	 that	 the	
blades	were	oiled	and	aligned	before	leaving	our	factory.
•		Blades	 must	 be	 realigned	 if	 they	 have	 been	 removed	 for	
cleaning	or	replacement.		

•		To	 realign	 the	 blades,	 simply	match	 the	 upper	 and	 bottom	
blades	teeth	up,	point	for	point.

•		(End	 of	 top	 blade	 teeth)	 should	 be	 approximately	 1.2	 mm	
back	from	bottom	blade.

•		Compare	your	clipper	blades	with	the	sketch)
•		If	 blade	 alignment	 is	 incorrect,	 add	 a	 few	 drops	 of	 oil	 to	
the	blades,	 turn	clipper	on	for	a	few	moments,	 turn	off	and	
unplug.	 Loosen	 screws	 slightly	 and	 adjust.	 Tighten	 screws	
after	blade	is	aligned.

OIL
•		To	maintain	your	clipper	in	peak	condition,	the	blades	should	
be	oiled	every	few	haircuts.



13

•		Do	not	use	hair	oil,	grease,	oil	mixed	with	kerosene	or	any	
solvent.	As	the	solvent	will	evaporate	and	leave	the	thick	oil	
which	may	slow	down	the	blades	motion.

ADJUSTABLE LEVER
•		The	lever	is	conveniently	located	near	your	thumb	(if	you’re	
right	handed)	so	it	can	easily	be	adjusted	while	the	clipper	is	
in	your	hand.

•		The	 lever	 adds	 versatility	 to	 your	 clipper	 by	 allowing	 you	
to	 gradually	 change	 the	 closeness	 of	 your	 cut	 without	 an	
attachment	comb.

•		When	the	lever	is	in	the	uppermost	position,	the	blades	will	
give	you	the	closest	cut	and	leave	the	hair	very	short.	Pushing	
the	lever	downward	gradually	increases	the	cutting	length.

•		In	 its	 lowest	 position,	 the	 lever	 will	 leave	 the	 hair	
approximately	the	same	length	as	a	#1	comb.

•		The	 lever	 will	 also	 extend	 the	 use	 of	 your	 blades	 since	 a	
different	cutting	edge	is	used	in	each	setting.

•		In	addition,	if	extremely	heavy	hair	cutting	has	jammed	the	
blades,	it	will	help	you	remove	hair	that	has	become	wedged	
between	the	two	blades	without	removing	the	blades.

•		While	 the	 clipper	 is	 running,	 rapidly	 move	 the	 lever	 from	
"close	cut"	to	"longer	cut"	a	couple	of	times.	Doing	this	each	
time	after	you	have	finished	using	your	clipper	will	help	 to	
keep	the	blades	clear	of	cut	hair.

•		If	 your	 clipper	 stops	 cutting	 and	 this	 does	 not	 help,	 your	
cutting	blade	are	dulled.	Replace	them	with	new	blades.

CLEANING AND MAINTENANCE:
•		The	machine	does	not	require	any	special	maintenance.	Just	
follow	the	rules	of	use	described	in	the	instructions.

•		Always	remove	the	plug	from	the	socket	after	cutting	hair	and	
before	cleaning.
•		The	housing	of	the	device	can	be	cleaned	with	a	damp	cloth.	
Do	not	immerse	the	device	in	water	or	other	liquids!

•		After	cutting,	thoroughly	clean	the	extra	attachments	and	the	
hair	clipper	with	a	brush.
•	Do	not	coil	the	power	cord	around	the	clipper!

WARNING! Do not use sharp objects, abrasive 
pastes for cleaning, solvents and other strong 
chemicals - their use may result device damage.

STORAGE
•	Ensure	the	unit	is	completely	cool	and	dry.
•		Do	not	wrap	the	cord	around	the	appliance,	as	this	will	cause	
damage.

•	Keep	the	appliance	in	a	cool,	dry	place.

SPECIFICATION:
Power	supply:	 220-240	V~ /	50	Hz
Power:	 10	W
Norm:	 Class	II

ECOLOGY – ENVIRONMENTAL PROTECTION
The	 “crossed-out	 trash	 bin”	 symbol	 on	 electrical	
equipment	 or	 packaging	 indicates	 that	 the	 device	
cannot	be	 treated	as	general	household	waste	 and	
should	not	be	disposed	of	into	containers	for	such	waste.

Obsolete or broken-down electrical device	 should	 be	 
delivered	to	special	designated	collection	points,	organized	by	
local	public	administration,	whose	purpose	is	 to	collect	recy-
clable	electrical	equipment.
This	 way,	 each	 household	 helps	 reduce	 possible	 negative	 
effects	 influencing	 natural	 environment	 and	 allows	 the	 
reclaiming	of	materials	which	the	product	is	made	of.

Weight:	0.51	℮

Close cut

Longer cut
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