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Укр

·
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·
·
·

блок для гоління з "плаваючими" ножами, подвійними
лезами та збільшеною робочою поверхнею
сучасна конструкція ножів із високоякісної
нержавіючої сталі
споживана потужність не більше 10 Вт
гребінка для підстригання вусів, скронь та бороди
у комплект входять дорожній чохол, щіточка для
чищення
Рус

·
·
·
·
·

бреющий блок с "плавающими" ножами, двойными
лезвиями и увеличенной рабочей поверхностью
современная конструкция ножей из
высококачественной нержавеющей стали
потребляемая мощность не более 10 Вт
гребенка для подстригания усов, висков и бороды
в комплект входят дорожный чехол, щеточка для
чистки
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НАДІЙНІСТЬ,
ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

Українська
Дякуємо Вам за придбання електробритви з
товарним знаком
1. Загальні вказівки
1.1. Електробритва «Харків-51М» — прилад
особистої гігієни, призначений для сухого гоління і
підстригання волосся на скронях, вусах та шиї.
1.2. Перед тим, як користуватися електробритвою
уважно ознайомтесь з керівництвом по експлуатації.
1.3. Вилучте спиртом або одеколоном мастило з
ножового блоку та гребінки для підстригання.
1.4. Шкіра обличчя деякий час повинна звикнути до
нової електробритви.
1.5. Після зберігання або транспортування при
зниженій температурі необхідно перед вмиканням в
мережу витримати електробритву при кімнатній
температурі не менш 2-х годин.
1.6. Електробритва відповідає технічним регламентам з електромагнітної сумісності і низьковольтного
електричного обладнання.
2. Технічні вимоги
2.1. Електробритва працює від електричної мережі з
номінальними напругами:
- 220 В однофазного змінного струму частотою 50 Гц;
- 220 В постійного струму.
2.2. Допустимі відхилення напруги мережі живлення
від номінального значення ± 10 %.

1

2.3. Споживана потужність не більш 10 Вт.
2.4. Режим роботи електробритви — короткочасний.
Тривалість робочого періоду — 10 хв. і паузи — не
менш 50 хв.
2.5. Маса електробритви не більш 0,27 кг (без
з'єднувального шнура).
2.6. У виробі містяться дорогоцінні метали:
срібло — 0,08088 г.
2.7. Витрати електроенергії за один робочий цикл
0,0016 кВт/год.
3. Комплектність
1. Електробритва
2. Захисний ковпачок
3. Щіточка
4. З'єднувальний шнур
5. Дорожній чохол
6. Коробка упаковочна
7. Керівництво з експлуатації
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1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 прим.

4.2. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ користуватися електробритвою з пошкодженим корпусом або пошкодженою
ізоляцією з'єднувального шнура.
УВАГА! Тримайте прилад сухим.
4.3. УВАГА! Електробритва не призначена для використання особами (зокрема малолітніми дітьми) зі
зменшеними фізичними або розумовими можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком
випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою,
відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні
інструкції щодо її експлуатації.
Малолітні діти повинні бути під наглядом для виключення їх гри з приладом.
4.4. Після закінчення строку служби (10 років)
пред’явіть електробритву до підприємства-виробника
для перевірки електробезпеки.
УВАГА! Можливі наслідки: Не виконання цієї вимоги
може призвести до ураження електричним струмом
через порушення цілісності системи ізоляції.

4. Вимоги безпеки

5. Конструкція електробритви

4.1. Електробритва відповідає вимогам безпеки
ДСТУ EN 60335-2-8:2015 і виготовляється:
- за ступенем захисту від поразки електричним
струмом класу II;
- за ступенем захисту від вологи — IPXO (нема
захисту).

5.1. В електробритві використовується відкидний
ножовий блок зі збільшеною кількістю ріжучих елементів ножів.
УВАГА! Нерухомі ножі мають товщину робочої
частини менш ніж 0,1 мм. Оберігайте їх від механічних
пошкоджень при зніманні та установці ножового
блоку, транспортуванні та зберіганні електробритви.
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5.2. В електробритві застосовується універсальний
колекторний електродвигун з ефективною схемою
фільтра подавлення радіоперешкод.
5.3. Підключення електробритви до електричної
мережі здійснюється за допомогою зйомного
з'єднувального шнура.
5.4. На корпусі електробритви розташовані клавіша
вмикання-вимикання електробритви та движок
гребінки для підстригання.
6. Підготовка до роботи і порядок роботи
6.1. Зніміть захисний ковпачок.
6.2. Під’єднайте шнур живлення до електробритви та
вставте вилку в розетку електромережі. Увімкніть
електробритву, натиснувши на клавішу .
6.3. Голіться не кваплячись, переміщуючи електробритву проти напрямку росту волосся, злегка
притискуючи її до обличчя. При голінні обличчя
повинно бути сухим і чистим.
6.4. Не знімайте, не відкривайте, а також не
встановлюйте ножовий блок під час роботи
електробритви, — це може викликати пошкодження
ріжучих елементів.
6.5. Вмикання і вимикання гребінки для підстригання
здійснюється переміщенням движка вверх або вниз
до упору.
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ВМИКАННЯ І ВИМИКАННЯ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ ДВИГУНІ
6.6. Після гоління вимкніть електробритву і вийміть
вилку шнура з розетки.
6.7. Відкрийте ножовий блок (Рис. 1). Після кожного
гоління і стрижки очистіть ножовий блок, камеру для
збору волосся і гребінку для підстригання електробритви щіточкою.
З а к р и й те н ож о в и й бл о к ел е к т р о б р и т в и , н е
натискуючи на нерухомі ножі. Щоб щільніше закрити
ножовий блок, злегка натисніть на нього зверху.
6.8. Закрийте ножовий блок захисним ковпачком.
7. Технічне обслуговування
7.1. Для ретельної чистки ножового блоку або заміни
ножів необхідно:
- зняти ножовий блок (Рис. 2);
- зняти утримувач ножів (Рис. 3);
- по черзі очистити нерухомий і рухомий ножі або
замінити їх.
УВАГА! Не можна міняти місцями рухомі ножі
електробритви, так як кожна пара ножів ретельно
притерта одна до одної.
7.2. Складання виконувати в зворотній послідовності.
7.3. Рекомендується нанести 1-2 краплі машинного
мастила на кожну пару ножів ножового блоку і на зубці
гребінки для підстригання.
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9. Свідоцтво про приймання та продаж
9. Свидетельство о приемке и продаже

Підприємство постійно працює над удосконаленням
конструкції електробритви, тому в ній можуть бути
зміни, не відображені в даному керівництві.

Електробритва
Электробритва

«Харків-51М»

Відповідає
Соответствует

ДСТУ 2378-94 (ГОСТ 9357– 95),
ТУ 92.01.02.019-88

Дата випуску
Дата выпуска

8. Правила зберігання
8.1. Зберігати електробритву необхідно в вентильованому та опалюваному приміщенні при температурі від
+5° до +40°С. Верхнє значення відносної вологості
80% при +25°С.
8.2. Строк зберігання електробритви в упаковці до
вводу в експлуатацію не більш 2-х років.

Штамп ВТК (клеймо приймальника)
Штамп ОТК (клеймо приемщика)
Продана
Продана

__________________________
найменування підприємства торгівлі
наименование предприятия торговли

Дата продажу
Дата продажи
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__________________________
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Русский
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10. Гарантії виробника

Благодарим Вас за покупку электробритвы с

10.1. Підприємство–виготовлювач гарантує роботу
електробритви на протязі 12 місяців від дня продажу
п р и ум о в і д от р и м а н н я с п ож и вач е м п р а в и л
експлуатації та зберігання.
10.2. При відсутності дати продажу магазином
гарантійний строк відраховується від дати випуску
електробритви.
10.3. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються і
претензії виробником не приймаються при відсутності
керівництва з експлуатації, порушенні комплектності,
на піддані природньому зносу і пошкоджені ножові
пари та пошкоджений шнур живлення.
Гарантія також не розповсюджується на електробритву з пошкодженою пломбою (гвинт залитий
фарбою) або порушеною цілісністю голографічного
захисного знака.
УВАГА! Перед пред'явленням претензій по роботі
електробритви або здачею електробритви в
гарантійний чи післягарантійний ремонт ножовий
блок і гребінка для підстригання електробритви
повинні бути ретельно очищені від волосся.
10.4. Адреси гарантійних майстерень приведені в
додатку. При відсутності майстерні гарантійного
ремонту відправте пошкоджену електробритву до
сервіс-центру за адресою: 61017, м. Харків, вул.
Лозівська, 5, ТОВ "ВКФ Елетробритва-Харків"
(Сервіс-Центр).

товарным знаком
1. Общие указания
1.1. Электробритва «Харків-51М» — прибор личной
гигиены, предназначенный для сухого бритья и
подстрижки волос на висках, усах и шее.
1.2. Прежде чем пользоваться электробритвой, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
1.3. Удалите спиртом или одеколоном смазку с
ножевого блока и стригущей гребенки.
1.4. Кожа лица на протяжении некоторого времени
должна привыкнуть к новой электробритве.
1.5. После хранения или перевозки при пониженной
температуре необходимо перед включением
выдержать электробритву при комнатной температуре не менее 2-х часов.
1.6. Электробритва соответствует техническим
регламентам по электромагнитной совместимости и
низковольтного электрического оборудования.
2. Технические требования
2.1. Электробритва работает от электрической сети с
номинальными напряжениями:
- 220 В однофазного переменного тока частотой 50 Гц;
- 220 В постоянного тока.
2.2. Допустимые отклонения напряжения сети от
номинального значения в пределах ± 10%.
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2.3. Потребляемая мощность не более 10 Вт.
2.4. Режим работы электробритвы — кратковременный. Продолжительность рабочего периода — 10
мин. и паузы — не менее 50 мин.
2.5. Масса электробритвы не более 0.27 кг (без
соединительного шнура).
2.6. В изделии содержатся драгметаллы:
серебро — 0.08088 г.
2.7. Расход электроэнергии за один рабочий цикл
0,0016 кВт/час.
3. Комплектность
1. Электробритва
2. Защитный колпачок
3. Кисточка
4. Соединительный шнур
5. Дорожный чехол
6. Коробка упаковочная
7. Руководство по эксплуатации

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 экз.

4. Требования безопасности
4.1. Электробритва соответствует требованиям
безопасности ДСТУ EN 60335-2-8:2015 и изготавливается:
- по типу защиты от поражения электрическим током
класса II;
- по степени защиты от влаги — IPXO (без защиты).
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4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться электробритвой с
поврежденным к орпус ом или поврежденной
изоляцией соединительного шнура.
ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.
4.3. ВНИМАНИЕ! Электробритва не предназначена
для использования лицами (в частности малолетними детьми) с пониженными физическими или
умственными способностями, а также при отсутствии
в них опыта и знаний, за исключением случаев
непосредственного присутствия уполномоченного
наблюдательного персонала, или если лицом, ответственным за их безопасность, даны необходимые
инструкции относительно ее эксплуатации.
Малолетние дети должны быть под надзором для
исключения их игры с прибором.
4.4. После окончания срока службы (10 лет) предъявите
электробритву производителю для проверки электробезопасности.
Внимание! Возможные последствия: не
выполнение этого требования может привести к
поражению электрическим током из-за нарушения
целостности системы изоляции.
5. Устройство электробритвы
5.1. В электробритве применен откидывающийся
ножевой блок с увеличенным количеством режущих
элементов неподвижного и подвижного ножей.
ВНИМАНИЕ! Неподвижные ножи имеют толщину
рабочей части менее 0,1 мм. Оберегайте их от
механических повреждений при снятии и установке
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ножевого блока, транспортировании и хранении
электробритвы.
5.2. В электробритве применен универсальный
коллекторный электродвигатель с эффективной
схемой фильтра подавления радиопомех.
5.3. Подключение электробритвы к электрической
сети осуществляется с помощью съемного соединительного шнура.
5.4. На корпусе электробритвы установлены клавиша
включения-выключения электробритвы и движок
стригущей гребенки.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
6.6. После бритья выключите электробритву и выньте
вилку шнура из розетки.
6.7. Откройте ножевой блок (Рис. 1). После каждого
бритья и стрижки очистите ножевой блок, камеру для
сбора волос и стригущую гребенку электробритвы
кисточкой. Закройте ножевой блок электробритвы, не
нажимая на неподвижные ножи. Чтобы плотнее
закрыть ножевой блок, слегка прижмите его сверху.
6.8. Закройте ножевой блок защитным колпачком.

6. Подготовка к работе и порядок работы

7. Техническое обслуживание

6.1. Снимите защитный колпачок.
6.2. Присоедините шнур питания к электробритве и
вставьте вилку в розетку электросети. Включите
электробритву, нажав на клавишу.
6.3. Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву
против направления роста волос, слегка прижимая ее
к лицу. При бритье лицо должно быть сухим и чистым.
6.4. Не снимайте, не открывайте, а также не устанавливайте ножевой блок во время работы электробритвы,
это может вызвать поломку режущих элементов.
6.5. Включение и выключение стригущей гребенки
производите перемещением движка вверх или вниз
до упора.

7.1. Для тщательной чистки ножевого блока или
замене ножей необходимо:
- снять ножевой блок (Рис. 2);
- снять держатель (Рис. 3);
- поочередно почистить неподвижный и подвижный
ножи или заменить их.
ВНИМАНИЕ! Нельзя менять местами подвижные
ножи электробритвы, т. к. каждая пара ножей
тщательно притерта друг к другу.
7.2. Сборку производить в обратной последовательности.
7.3. Рекомендуется нанести 1-2 капли машинного
масла на каждую пару ножей ножевого блока и на
зубья стригущей гребенки.
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10. Гарантии изготовителя

Предприятие постоянно работает над улучшением
конструкции электробритвы, поэтому в ней могут
б ы т ь и з м е н е н и я , н е от р а ж е н н ы е в д а н н о м
руководстве.
8. Правила хранения
8 . 1 . Х р а н и т ь эл е к т р о б р и т ву н е о бх од и м о в
вентилируемом и отапливаемом помещении при
температуре от +5° до +40°С. Верхнее значение
относительной влажности не более 80% при +25°С.
8.2. Срок хранения электробритвы в упаковке до
ввода в эксплуатацию не более 2-х лет.
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10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует
нормальную работу электробритвы в течение 12
месяцев со дня приобретения, при условии
соблюдения потребителем правил эксплуатации и
хранения.
10.2. При отсутствии даты продажи магазином
гарантийный срок исчисляется от даты выпуска
электробритвы.
10.3. Гарантийные обязательства не распространяются и претензии изготовителем не принимаются при
отсутствии руководства по эксплуатации, нарушении
комплектности, на подвергшиеся естественному
износу и поврежденные ножевые пары и поврежденный шнур питания.
Гарантия также не распространяется на электробритву с поврежденной пломбой (винт залитый
краской) или нарушенной целостностью голографического защитного знака.
ВНИМАНИЕ! Перед предъявлением претензий по
работе электробритвы и сдачей электробритвы в
гарантийный или послегарантийный ремонт, ножевой
блок и стригущая гребенка электробритвы должны
быть тщательно очищены от волос.
10.4. Адреса гарантийных мастерских приведены в
приложении. При отсутствии мастерской гарантийного ремонта отправьте неисправную электробритву
в сервис-центр по адресу: 61017, г. Харьков, ул.
Лозовская, 5, ООО "ПКФ Электробритва-Харьков"
(Сервис-Центр).
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М
C1

J
E1

SA

R1

C4.1

C4.2

C2
50 Гц
220В

C4.3
E2

R2
C3

Схема електрична принципова
Схема электрическая принципиальная
Конденсатори (Конденсаторы):
С1 ... С3 — МДС-6800 пФ
С4 — МШ-3х2700 пФ
Резистори (Резисторы):
R1, R2 — C2-23-0,5 - 150 Ом ± 10% - А-Д-В
E1-E2 — катушки збудження (катушки возбуждения)
SA — вимикач (выключатель)
J — з'єднувальний шнур електробритви (соединительный шнур электробритвы)
М — електродвигун (электродвигатель)
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