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3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Після закінчення терміну служби, щоб уникнути ураження електричним струмом, 
надайте електромашинку заводу-виробнику для перевірки електробезпеки.

• залишати електромашинку після завершення зарядки підключеною до 
джерела живлення;

•  проводити ремонт електромашинки самостійно;

• заряджати прилад під прямими сонячними променями або поблизу 
нагрівальних приладів.

•  проводити очищення виробу в процесі зарядки;

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Малолітні діти повинні бути під наглядом для виключення їх гри з приладом.

УВАГА! Електромашинка не призначена для використання особами (зокрема 
малолітніми дітьми) зі зниженими фізичними або розумовими здібностями, а 
також при відсутньості у них досвіду і знань, за винятком випадків безпосередньої 
присутності уповноваженого наглядового персоналу, або якщо особі, що є 
відповідальною за їх безпеку, надані необхідні інструкції відносно її експлуатації.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• заряджати пристрій поблизу можливого попадання рідини;
• проводити вологе очищення при відкритій кришці USB роз'єму;

• використовувати прилад в разі, якщо він пошкоджений, працює з перебоями 
або укомплектований пошкодженими аксесуарами;

• класти працюючу електромашинку на будь-яку поверхню;

•  зберігати прилад і шнур у вологому середовищі;
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Тривалість робочого 
періоду:
Час автономної роботи:
Клас електромашинки:

Термін служби виробу:

Маса:

Час зарядки:

Гарантійний термін 
обслуговування:

не менше 45 хв.
миється

5 років

0,103 кг

10 хвилин. з паузою не менше 50 хв.
не більше 90 хв.

1 рік 

Українська 

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ
Вітаємо з покупкою виробу «ВКФ Електробритва-Харків» та дякуємо, що Ви обрали 
саме нас!

Електромашинка:
• відповідає вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності 

та низьковольтного електричного обладнання;

УВАГА! Після тривалого зберігання електромашинки або перерви в її експлуатації 
необхідно провести зарядку акумулятора!

Очищення ножового блоку можливе під проточною водою

Перед початком користування приладом і аксесуарами, уважно ознайомтесь з 
інструкцією з експлуатації та збережіть її для подальшого використання в якості 
довідкового матеріалу. Використовуйте цей прилад тільки за призначенням, як 
описано в керівництві.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

• повинна використовуватися, заряджатися і зберігатися при температурі від 
5°С до 40°С;

• дозволяє в побутових умовах привести до ладу і постійно підтримувати в 
ідеальному стані вуса і бороду.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

• призначена для автономного використання;

• використовується індивідуально з гігієнічних причин;

Ви придбали прилад особистої гігієни — електромашинку для стрижки волосся 
ТМBreeteх  BR-204W (далі по тексту – електромашинка, виріб, прилад).

• застосовується як при сухій, так і при вологій стрижці та голінні;

Споживана потужність при 
зарядці:

Зарядка акумулятора: від роз'ємів USB 2.0 і USB 3.0 тип А з 
номінальною напругою 5В постійного струму
не більше 5 Вт
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7.1. ЗАРЯДКА

7.2. ВИКОРИСТАННЯ

1. Встановіть насадку-гребінець (див. «Установка і зняття насадки-гребінки»).

2. Підключіть прилад за допомогою USB-кабелю до джерела живлення (Рис. 1). 
Підсвічування індикатора зарядки показує, що електромашинка знаходиться в 
процесі зарядки. Згаслий індикатор зарядки свідчить про повністю заряджений 
акумулятор.

Встановіть насадку-гребінець, помістивши передню частину гребінки на ножовий 
блок і натиснувши на виступ на задній частині гребінки до клацання (Рис. 3).

7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

Не поспішайте під час першого використання. Для роботи з приладом необхідні 
певні навички. Завжди перевіряйте прилад і всі його аксесуари перед 
використанням. Якщо ножовий блок пошкоджений або зношений, замініть його.
Вмикання та вимикання обладнання

1. Перед зарядкою батареї вимкніть прилад.

3. По закінченню зарядки, відключіть машинку від USB-кабелю (Рис. 1) і закрийте 
заглушкою гніздо (Рис. 7).

У разі, якщо тривалий час електромашинка не використовується, рекомендується 
повністю розрядити акумулятор (проводячи стрижку), після чого повністю 
зарядити його. Здійснювати цю процедуру не рідше ніж раз на півроку, це 
подовжить термін його служби.

Для вмикання/вимикання електромашинки, натисніть кнопку вмикання/ 
вимикання один раз (Рис. 2).

Налаштування на колесі відповідають залишковій довжині волосся після стрижки 
в міліметрах. Ви можете вибрати довжину від 0,5 мм до 10 мм.

Для зняття насадки — потягніть вгору, за насадку в районі регулювального колеса, 
після зняття задньої частини, зніміть насадку з ножового блоку (Рис. 4).

УВАГА! Електромашинка, при використанні і зарядці, може дещо нагріватися, що 
не свідчить про несправність.

Насадка-гребінка дозволяє підстригати волосся різної довжини. Рекомендується 
при першій стрижці почати з максимальної настройки довжини, щоб 
ознайомитися з роботою виробу. Оскільки все волосся росте в різному напрямку, 
ви можете спробувати різні положення для стрижки (тобто вгору, вниз або 
поперек). Найбільш зручний варіант можна визначити тільки на практиці. 
Обов'язково рухайтесь проти росту волосся (Рис. 5). Робити стрижку легше, якщо 
шкіра і волосся сухе.

Стрижка насадкою-гребінкою

Установка і зняття насадки-гребінки

2. Виберіть необхідну довжину (повернувши колесо).

2. Кнопка фіксації ножового блоку

1. Двосторонній рухливий
ножовий блок

5. Заглушка роз'єму USB.

6. БУДОВА ПРИЛАДУ

4. Індикатор зарядки

7. Керівництво з експлуатації

3. Кнопка вмикання / вимикання

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ
1. Електромашинка
2. Насадка-гребінка
3. З'єднувальний шнур (USB-кабель)
4. Масло
5. Щіточка
6. Упаковка
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1. Вимкніть прилад.

УВАГА! Зберігайте прилад сухим

3. Встановіть, утримуючи новий ножовий блок з обох сторін, перемістіть вниз до 
кліку (Рис. 10). Коли ви почуєте клік, нове лезо розташовано правильно і готове до 
використання.

Заміну рекомендується проводити по мірі зношення. Для заміни використовуйте 
тільки оригінальні деталі.
ПРИМІТКА: Щоб уникнути травмування, будьте обережні: краї леза гострі.

8.2. ЗАМІНА РІЖУЧОГО БЛОКУ

2. Посуньте кнопку фіксації для розблокування ножового блоку вгору, утримуючи 
його з кожної сторони (Рис. 9), це не дасть ножовому блоку відскочити.

9. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

• Термін зберігання електромашинки в упаковці до введення в експлуатацію не 
більше 2-х років.

Викидайте акумулятори у відповідних офіційних пунктах збору відходів.

Даний прилад містить батарею, яку необхідно утилізувати окремо від інших 
побутових відходів.

• Зберігати в опалювальних приміщеннях, при температурі від + 5С до 40С. Не 
рекомендується зберігати електромашинки в приміщенні з підвищеною 
вологістю, наприклад, у ванній кімнаті.

УВАГА: Витягувати акумулятор слід тільки в разі, якщо прилад буде утилізу-
ватися.

• Для захисту леза від пошкоджень під час перевезення і зберігання, 
встановлюйте гребінь

• Не намотуйте при зберіганні USB-кабель навколо електромашинки. 
Зберігайте його в безпечному місці, де він не буде пошкоджений.

Не спалюйте і не деформуйте акумуляторну батарею, так як вона може 
вибухнути або випустити токсичні матеріали. Не допускайте короткого 
замикання, так як це може викликати опіки.

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

11. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Для даного вироби підприємство-виробник дає гарантію на 12 місяців з моменту 
придбання.

Протягом усього гарантійного терміну виробник безкоштовно усуне, шляхом 
ремонту або заміни деталей, заводські дефекти, викликані недостатньою якістю 
матеріалів або збірки.

При відсутності дати продажу магазином гарантійний строк обчислюється від 
дати випуску приладу.

8.1. ОЧИЩЕННЯ

Очистка пристрою

1. Встановіть на роз'єм приладу заглушку (Рис. 7).

4. Промийте лезо теплою водою, на короткий час включивши виріб. При 
необхідності, зніміть і очистіть ножовий блок (натиснувши на кнопку фіксатора) 
(Рис. 9).

5. Вимкніть. Очищайте виріб після кожного використання (див. «Очищення»).

Чистьте прилад після кожного використання, це гарантує якість і подовжує термін 
його служби. Для очищення ножового блоку, ніколи не використовуйте губки, 
абразивні чистячі засоби або агресивні рідини, такі як бензин або ацетон. Не 
сушіть ножовий блок рушником або серветкою, бо це може призвести до його 
пошкодження. Регулярне чищення гарантує якісну стрижку і подовжує термін 
служби електромашинки.

3. Стрижіться у напрямку зубців гребінки для більшої точності, слідкуючи за тим, 
щоб плоска частина гребінки повністю прилягала до шкіри для того, щоб стрижка 
була рівною.
4. Зніміть насадку-гребінець.

Стрижка без насадки-гребінки

3. Вимкніть. Очищайте виріб після кожного використання (див. «Очищення»).

2. Зніміть насадку-гребінку з ножового блоку (якщо необхідно).

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2. Проводьте стрижку пересуваючи ножовий блок по шкірі вгору і проти росту 
волосся, трохи натискаючи (Рис. 6).

1. Увімкніть електромашинку.

УВАГА! Переконайтеся, що поверхня леза рівно притиснута до шкіри. Щоб 
створити чіткі та ідеальні лінії, використовуйте обидва краї леза. Уникайте 
контакту виробу таким чином, щоб лезо було перпендикулярно шкірі. Це дозволяє 
більш точно підстригти бакенбарди та область навколо рота і носа.

УВАГА! Леза ножового блоку ламкі. Поводьтеся з ними обережно. Замініть відразу, 
якщо вони пошкоджені.

УВАГА! Відключіть машинку від USB-кабелю перед очищенням у воді.

3. Очистіть волосся, що було накопичене на ножовому блоці і насадці, щіточкою, 
що входить в комплект. (Рис. 8).

УВАГА! Рекомендується раз в 2 тижні нанести 1-2 краплі масла на ножі з обох 
сторін ножового блоку. Після нанесення масла включіть прилад на 30 сек., 
видаліть надлишок масла серветкою.

5. Струсіть зайву воду і дайте всім частинам повністю висохнути.
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ВНИМАНИЕ! После длительного хранения электромашинки или перерыва в ее 
эксплуатации необходимо произвести зарядку аккумулятора!

Вы приобрели прибор личной гигиены — электромашинку для стрижки волос 
ТМBreeteх  BR-204W (далее по тексту — электромашинка, изделие, прибор).

• применяется как при сухой, так и при влажной стрижке и бритье;

• позволяет в бытовых условиях привести в порядок и постоянно 
поддерживать в идеальном состоянии усы и бороду. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• должна использоваться, заряжаться и храниться при температуре от 5°С до 40°С;

Электромашинка:

Перед началом пользования прибором и аксессуарами, внимательно 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала. Используйте данный прибор 
только по назначению, как описано в руководстве.

• предназначена для автономного использования;

Русский

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ 
ВОЛОС 
Поздравляем с покупкой изделия «ПКФ Электробритва-Харьков» и спасибо, что 
Вы выбрали именно нас!

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 Очистка ножевого блока возможна под проточной водой.

• соответствует требованиям технических регламентов по электромагнитной 
совместимости и низковольтного электрического оборудования;

• используется индивидуально по гигиеническим причинам;

не более 5 Вт

от разъемов USB 2.0 и USB 3.0 тип А с номи-
нальным напряжением 5В постоянного тока

Зарядка аккумулятора:

Потребляемая мощность 
при зарядке:

При відсутності в вашому населеному пункті авторизованої майстерні 
гарантійного ремонту, зателефонуйте в сервісну службу заводу-виробника для 
узгодження відправки приладу в ремонт. В гарантійний період витрати з 
пересилання бере на себе завод-виробник.

12. ВИПАДКИ, НА ЯКІ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

Гарантійні зобов'язання не поширюються і претензії виробником не 
приймаються:

Адреси авторизованих гарантійних майстерень наведені в додатку.

У разі звернення для гарантійного або сервісного обслуговування, переконайте-
ся, що електромашинка очищена.

• в разі порушення вимог інструкцій з експлуатації;

Электромашинка  (BR-204W)

Продана                   ____________________________

• електромашинка з пошкодженою пломбою (гвинт, залитий фарбою) або 
порушеною цілісністю голографічного захисного знака.

Дата випуску

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

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

• при порушенні цілісності виробу внаслідок випадкових або навмисних 
механічних пошкоджень;

• при внесенні в прилад технічних змін.

Електромашинка  «Breetex» моделі BR-204W

13. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ

Відповідає   ГОСТ 9043-93,
Соответствует ТУ У 27.5-33480075-004:2014

Виробник залишає за собою право на внесення змін в текст і технічні 
характеристики. 

Дата продажи

Дата випуску

Продана                                  наименование предприятия 

• при пошкодженому USB-кабелі;

• при відсутності керівництва з експлуатації, з позначкою про дату продажу;

• на леза, що зазнали природного зносу або механічних пошкоджень;

Дата продажу
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• заряжать устройство вблизи возможного попадания жидкости;
• производить влажную очистку при открытой заглушке USB разъёма; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• производить очистку изделия в процессе зарядки;
• использовать прибор в случае, если он поврежден, работает с перебоями или 

укомплектован поврежденными аксессуарами;
• класть работающую электромашинку на любую поверхность;

ВНИМАНИЕ! Электромашинка не предназначена для использования лицами (в 
частности малолетними детьми) с понижеными физическими или умственными 
способностями, а также при отсутвии у них опыта и знаний, за исключением 
случаев непосредственного присутсвия уполномеченного наблюдательного 
персонала, или если лицом, отвественным  за их безопасность, даны 
необходимые инструкции относительного ее эксплуатации. 

По истечении срока службы, во избежание поражения электри-ческим током, 
предоставьте электромашинку заводу-изготовителю для про-верки 
электробезопасности.

• оставлять электромашинку после завершения зарядки подключенной к 
источнику питания;

• производить ремонт электромашинки самостоятельно;

Малолетние дети должны быть под надзором для исключения их игры с 
прибором. 

• хранить прибор и шнур во влажной среде;

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

•  заряжать прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи 
нагревательных приборов.

моющаяся

10 мин. с паузой не менее 50 мин.
не более 90 мин.

не менее 45 мин.

5 лет

1 год
0,103 кг

Время автономной работы:
Класс электромашинки:

Срок службы изделия:

Продолжительность 
рабочего периода: 

Масса:                   

Время зарядки:

Гарантийный срок 
обслуживания : 

3. Кнопка включения/выключения
4. Индикатор зарядки

5. Щеточка

7. Руководство по эксплуатации

1. Двухсторонний подвижный
ножевой блок 
2. Кнопка фиксации ножевого блока

6. Упаковка

6. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА  

5. Заглушка разъема USB. 

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2. Насадка-гребенка
3. Соединительный шнур (USB-кабель)

1. Электромашинка 

4. Масло
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Установите насадку-гребенку, поместив переднюю часть гребенки на ножевой 
блок и нажав на выступ на задней части гребенки до щелчка (Рис. 3).

2. Подсоедините прибор с помощью USB-кабеля к источнику питания (Рис. 1). 
Свечение индикатора зарядки показывает, что электромашинка находится в 
процессе зарядки. Погасший индикатор зарядки свидетельствует о полностью 
заряженном аккумуляторе.

7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Перед зарядкой батареи выключите прибор. 

3. По окончанию зарядки, отключите машинку от  USB-кабеля (Рис. 1) и закройте 
заглушкой гнездо (Рис. 7).
ВНИМАНИЕ! Электромашинка, при использовании и зарядке, может незначи-
тельно нагреваться, что не является неисправностью. 
В случае, если длительное время электромашинка не используется, реко-
мендуется полностью разрядить аккумулятор (производя стрижку), после 
полностью зарядить его. Производить данную  процедуру  не реже, чем раз в 
полгода, это продлит срок его службы.

Не торопитесь во время первого использования. Для работы с прибором 
необходимы определённые навыки. Всегда проверяйте прибор и все его 
аксессуары перед использованием. Если ножевой блок поврежден или изношен, 
замените его.
Включение и выключение прибора

7.1. ЗАРЯДКА

7.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для включения/выключения электромашинки, нажмите кнопку включения/ 
выключения один раз (Рис. 2) .
Установка и снятие насадки-гребенки

Для снятия насадки – потяните вверх, за насадку в районе регулировочного 
колесика, после снятия задней части, снимите насадку с ножевого блока (Рис. 4).
Стрижка насадкой-гребенкой

2. Выберите необходимую длину (повернув колесико).
1. Установите насадку-гребенку (см. «Установка и снятие насадки гребенки»).

Настройки на колесике соответствуют оставшейся длине волос после стрижки в 
миллиметрах. Вы можете выбрать длину от 0,5 мм до 10 мм. 

Насадка-гребенка позволяет подстригать волосы разной длины. Рекомендуется 
при первой стрижке начать с максимальной настройки длины, чтобы 
ознакомиться с работой изделия. Поскольку все волосы растут в разном 
направлении, вы можете попробовать разные положения для стрижки (то есть 
вверх, вниз или поперек). Наиболее удобный вариант можно определить только 
на практике. Обязательно двигайтесь против роста волос (Рис. 5). Делать стрижку 
легче, если кожа и волосы сухие.

5. Стряхните лишнюю воду и дайте всем частям полностью высохнуть.

2. Производите стрижку перемещая  ножевой блок по коже вверх и против роста 
волос, слегка нажимая (Рис. 6).

1. Включите электромашинку.

3. Выключите. Очищайте изделие после каждого использования (см. «Очистка»).

8.1. ОЧИСТКА

4. Промойте лезвие теплой водой, на короткое время включив изделие. При необхо-
димости, снимите и прочистите ножевой блок (нажав на кнопку фиксатора) (Рис. 9).

3. Стригите по направлению зубцов гребня для большей точности, следя за тем, 
чтобы плоская часть гребня полностью соприкасалась с кожей для того, чтоб 
стрижка была ровной.

ВНИМАНИЕ! Лезвия ножевого блока хрупкие. Обращайтесь с ними осторожно. 
Замените немедленно, если они повреждены.

1. Установите на разъем прибора заглушку (Рис. 7).

3. Почистите скопившиеся на ножевом блоке и гребне волосы щеточкой, 
входящей в комплект (Рис. 8).

4. Снимите насадку-гребенку

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистите прибор после каждого использования, это гарантирует качество и 
продлевает срок её службы. Для очистки ножевого блока, никогда не используйте 
мочалки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как 
бензин или ацетон. Не сушите ножевой блок полотенцем или салфеткой, так как 
это может привести к его повреждению. Регулярная чистка гарантирует 
качественную стрижку и продлевает срок службы электромашинки.

ВНИМАНИЕ! Отсоедините машинку от USB-кабеля перед очисткой в воде.

2. Снимите насадку-гребенку с ножевого блока (если необходимо).

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что поверхность лезвия ровно прижата к коже. Чтобы 
создать четкие и идеальные линии, используйте оба края лезвия. Держите 
изделие таким образом, чтобы лезвие было перпендикулярно коже. Это 
позволяет более точно подстричь бакенбарды и область вокруг рта и носа.

5. Выключите. Очищайте изделие после каждого использования (см. «Очистка»).
Стрижка без насадки-гребенки

Чистка устройства

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется раз в 2 недели нанести 1-2 капли масла на ножи с 
обеих сторон ножевого блока. После нанесения масла включите прибор на
30 сек., удалите излишки масла салфеткой.
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В случае обращения для гарантийного или сервисного обслуживания, убедитесь, 
что электромашинка очищена.

Для данного изделия предприятие-изготовитель дает гарантию на12 месяцев с 
момента приобретения.
При отсутствии даты продажи магазином гарантийный срок исчисляется от даты 
выпуска прибора.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В течение всего гарантийного срока производитель бесплатно устранит путем 
ремонта или замены деталей заводские дефекты, вызванные недостаточным 
качеством материалов или сборки.

Гарантийные обязательства не распространяются и претензии изготовите-
лем не принимаются:

• Электромашинка с поврежденной пломбой (винт, залитый краской) или 
нарушенной целостностью голографического защитного знака.

• при отсутствии руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи;

Адреса авторизированных гарантийных мастерских приведены в приложении.

• при нарушении целостности изделия вследствие случайных или преднаме-
ренных механических повреждений;

12. СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

• при повреждённом USB-кабеле;
• в случае нарушения требований инструкций по эксплуатации;

При отсутствии в вашем населенном пункте авторизированной мастерской 
гарантийного ремонта, позвоните в Сервисную службу завода-производителя 
для согласования отправки прибора в ремонт. В гарантийный период расходы по 
пересылке берет на себя завод-производитель.

• на подвергшиеся естественному износу или механическим повреждениям 
лезвия;

• при внесении в прибор технических изменений.

Изготовитель оставляет за собой право нанесение изменений в текст и 
технические характеристики.

1. Выключите прибор.
2. Сдвиньте кнопку фиксации для разблокировки ножевого блока вверх, 
удерживая его с каждой стороны (Рис. 9). Это не даст ножевому блоку отскочить.
3. Установите, удерживая новый ножевой блок с обеих сторон, переместите вниз 
до щелчка (Рис. 10). Когда вы услышите щелчок, новое лезвие расположено 
правильно и готово к использованию.

ВНИМАНИЕ: Извлекать аккумулятор следует только в случае, если прибор 
будет утилизироваться. 

• Не наматывайте при хранении USB-кабель вокруг электромашинки. Храните 
его в безопасном месте, где он не будет поврежден.

• Срок хранения электромашинки в упаковке до ввода в эксплуатацию не более 
2-х лет. 

• Хранить в отапливаемых помещениях, при температуре от +5С до 40С. Не 
рекомендуется хранить электромашинку в помещении с повышенной 
влажностью, например, в ванной комнате. 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

• Для защиты лезвия от повреждений во время перевозки и хранения, 
устанавливайте гребень 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание травмирования, будьте осторожны: края лезвия 
острые. 

8.2. ЗАМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА
Замену рекомендуется производить по мере износа. Для замены используйте 
только оригинальные детали. 

ВНИМАНИЕ! Храните прибор сухим

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
Данный прибор содержит аккумуляторную батарею, которую необходимо 
утилизировать отдельно от других бытовых отходов.
Утилизируйте аккумулятор в соответствующих официальных пунктах сбора 
отходов. 

Не сжигайте и не деформируйте аккумуляторную батарею, так как она может 
взорваться или выпустить токсичные материалы. Не допускайте короткого 
замыкания, так как это может вызвать ожоги.


