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3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Українська
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ
Вітаємо з покупкою виробу «ВКФ Електробритва-Харків» та дякуємо, що Ви обрали
саме нас!
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
Ви придбали прилад особистої гігієни — електромашинку для стрижки волосся
BreeteхТМ BR-205W (далі по тексту – електромашинка, виріб, прилад).
УВАГА! Після тривалого зберігання електромашинки або перерви в її експлуатації
необхідно провести зарядку акумулятора!
Очищення ножового блоку можливе під проточною водою
Електромашинка:
• відповідає вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності
та низьковольтного електричного обладнання;
• повинна використовуватися, заряджатися і зберігатися при температурі від
5°C до 40°C;
• призначена для автономного використання;
• застосовується як при сухій, так і при вологій стрижці та голінні;
• використовується індивідуально з гігієнічних причин;
• дозволяє в побутових умовах привести до ладу і постійно підтримувати в
ідеальному стані вуса і бороду.
2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:
Зарядка акумулятора:
Споживана потужність при
зарядці:
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від роз'ємів USB 2.0 і USB 3.0 тип А з
номінальною напругою 5В постійного струму
не більше 5 Вт

Час зарядки:

не більше 90 хв.

Тривалість робочого
періоду:

10 хвилин. з паузою не менше 50 хв.

Час автономної роботи:

не менше 30 хв.

Клас електромашинки:

миється

Маса:

0,138 кг

Гарантійний термін
обслуговування:

1 рік

Термін служби виробу:

5 років

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
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.
Малолітні діти повинні бути під наглядом для виключення їх гри з приладом.
Після закінчення терміну служби, щоб уникнути ураження електричним струмом,
надайте електромашинку заводу-виробнику для перевірки електро-безпеки.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• заряджати пристрій поблизу можливого попадання рідини;
• проводити вологе очищення при відкритій кришці USB роз'єму;
• проводити очищення виробу в процесі зарядки;
• використовувати прилад в разі, якщо він пошкоджений, працює з перебоями
або укомплектований пошкодженими аксесуарами;
• класти працюючу електромашинку на будь-яку поверхню;
• залишати електромашинку після завершення зарядки підключеною до
джерела живлення;
• проводити ремонт електромашинки самостійно;
• зберігати прилад і шнур у вологому середовищі;
• заряджати прилад під прямими сонячними променями або поблизу
нагрівальних приладів.
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7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ
1. Електромашинка
2. Тример прецизійний (стайлер)
3. Насадка-гребінка (0,5-10 мм)
4. Насадка-гребінка (3-15 мм)
5. Міні-бритва
6. Тример повнорозмірний
7. Тример для контурів брів
8. Тример для носа і вух

9. З'єднувальний шнур (USBкабель)
10. Масло
11. Щітка
12. Гребінець
13. Підставка
14. Упаковка
15. Керівництво з експлуатації

7.1. ЗАРЯДКА
1. Перед зарядкою батареї вимкніть прилад.
2. Підключіть прилад за допомогою USB-кабеля до джерела живлення (Рис. 1).
Підсвічування індикатора зарядки показує, що електромашинка знаходиться в процесі зарядки. Згаслий індикатор зарядки свідчить про повну зарядку акумулятора
3. По закінченню зарядки, від'єднайте машинку від USB-кабелю, джерела
живлення (Рис. 1).
УВАГА! Електромашинка, при використанні і зарядці, може дещо нагріватися, що
не свідчить про несправність.
У разі, якщо тривалий час електромашинка не використовується, рекомендується
повністю розрядити акумулятор (роблячи стрижку), після чого повністю зарядити
його. Здійснювати цю процедуру не рідше ніж раз на півроку, це подовжить термін
його служби.
7.2. ВИКОРИСТАННЯ

6. БУДОВА ПРИЛАДУ
1. Корпус
2. Кнопка вмикання/вимикання
3. Індикатор зарядки
4. Роз'єм для підключення USB-кабелю.
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Не поспішайте під час першого використання. Для роботи з приладом необхідні
певні навички. Завжди перевіряйте прилад і всі його аксесуари перед
використанням. Якщо тример пошкоджений або зношений, замініть його.
Вмикання та вимикання обладнання
Для вмикання/вимикання електромашинки, натисніть кнопку вмикання/
вимикання один раз (Рис. 2).
УВАГА! Перед чищенням і заміною насадок переконайтеся, що прилад вимкнений.
Установка і зняття насадок (тример, повнорозмірний тример, тример для
носа, вух, бров, міні-бритва)
Встановіть необхідну насадку на прилад до клацання (Рис. 3).
Зніміть насадку з пристрою, натиснувши пальцем на підставу насадки в районі
рельєфу, притримуючи насадку пальцями з іншого боку (Рис. 4).
Установка і зняття насадки-гребінки
УВАГА! Перш ніж встановлювати насадку-гребінець переконайтеся, що стрілка
на її корпусі і колесі суміщені (Рис. 5).
1. Встановіть насадку-гребінець поверх тримера так, щоб по бічних частинах
насадка зайшла в пази (Рис. 6), Після чого проверніть колесо за годинниковою
стрілкою, встановивши потрібну довжину (Рис. 7).
2. Для зняття насадки проверніть колесо проти годинникової стрілки до кінця,
зніміть насадку.
Прецизійний тример
Довжина волосся виставляється поворотом колеса. 20 установок довжини від 0.5
мм до 10 мм з кроком 0.5 мм.
Повнорозмірний тример
Довжина волосся виставляється поворотом колеса: 7 установок довжини від 3 мм
до 15 мм з кроком 2 мм.
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Стрижка бороди і/або волосся з насадкою-гребінцем
1. Встановіть необхідний тример і сумісну до нього насадку-гребінець (див.
Установка і зняття).
2. Встановіть регулювальне колесо на необхідну довжину (необхідна довжина
буде перебувати навпроти стрілки на корпусі насадки).
3. Увімкніть прилад.
4. Переміщуйте електромашинку проти росту волосся. Слідкуйте, щоб поверхня
насадки-гребінки весь час щільно прилягала до шкіри (Рис. 8).
5. Вимкніть прилад. Зніміть насадку-гребінець, очищуйте виріб після кожного
використання.
Використання міні-бритви
1. Встановіть насадку «міні-бритва».
2. Увімкніть прилад.
3.Тримайте прилад так, щоб міні-бритва м'яко торкалась вашого обличчя під кутом
90 градусів (Рис. 9)
ПРИМІТКА: Міні-бритва була розроблена для гоління області навколо бороди /
вусів / бакенбардів. Вона не призначена для гоління всього обличчя. Для
гарантованого комфортного гоління використовуйте електробритву.
4.Вимкніть прилад. Очищуйте його після кожного використання (див.
«Очищення»).
Видалення волосся в носу та вухах
1. Встановіть насадку «тример для носа».
2. Увімкніть прилад.
3.Всуньте прилад в ніздрю або вухо. Обережно рухайте тримером всередині ніздрі
або вуха, у той же час обертаючи його (Рис. 10).
УВАГА! Не вставляйте ріжучий блок більше ніж на 6 мм в ніздрю або вухо.
4. Вимкніть прилад. Очищуйте його після кожного використання (див.
«Очищення»).
Видалення волосся з брів
УВАГА! Дана насадка підходить тільки для коригування контуру брів. Насадка не
підходить для коригування довжини і густоти брів, а повністю зрізає волоски.
1. Встановіть насадку «тример для брів».
2. Увімкніть прилад.
3. Наведіть ріжучий блок на небажані волоски вздовж лінії брів або ті, що
висуваються з самої брови. Щоб видалити волоски повністю опустіть тример на
шкіру і рухайтеся по бажаній ділянці (Рис. 11).
Робіть повільні і добре контрольовані рухи.
4. Вимкніть прилад. Очищуйте виріб після кожного використання (див.
«Очищення»).
Поради для досягнення найкращих результатів
Завжди розчісуйте бороду або вуса тонким гребінцем, перш ніж починати
стрижку.
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8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА! Всі операції з технічного обслуговування необхідно проводити при
від'єднаній від мережі електромашинці.
8.1. ОЧИЩЕННЯ
1. Вимкніть виріб і від'єднайте його від мережі
2. Зніміть з ножового блоку насадку / тример.
3. Видаліть скупчення на тримері і / або насадці-гребінці волосся щіточкою, що
входить в комплект (Рис. 12). При необхідності, зніміть тример, промийте його
теплою водою.
4. Струсіть зайву воду і дайте всім частинам повністю висохнути.
УВАГА! Рекомендується раз в 2 тижні нанести 1-2 краплі масла на ножі тримера.
Після нанесення масла увімкніть прилад на 30 сек. Вимкніть прилад і видаліть
надлишки масла серветкою.
8.2. ДОГЛЯД
Ретельно очищайте електромашинку після кожного використання, це гарантує
якість і подовжує термін її служби.
Ніколи не використовуйте для очищення мочалки, абразивні засоби чи агресивні
рідини.
Не сушіть тример рушником або серветкою, так як це може призвести до його
пошкодження.
9. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ
УВАГА! Зберігайте прилад сухим
• Термін зберігання електромашинки в упаковці до введення в експлуатацію до
2-х років.
• Зберігати в опалювальних приміщеннях, при температурі від + 5С до 40С. Не
рекомендується зберігати електромашинки в приміщенні з підвищеною
вологістю, наприклад, у ванній кімнаті.
• Не намотуйте при зберіганні USB-кабель навколо електромашинки.
Зберігайте його в безпечному місці, де він не буде пошкоджений.
10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
Даний прилад містить батарею, яку необхідно утилізувати окремо від інших побутових відходів.
Викидайте акумулятори у відповідних офіційних пунктах збору відходів.
УВАГА! Витягувати акумулятор слід тільки в разі, якщо прилад буде утилізуватися.
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.
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11. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Для даного вироби підприємство-виробник дає гарантію на 12 місяців з моменту придбання.
При відсутності дати продажу магазином гарантійний строк обчислюється від
дати випуску приладу.
Протягом усього гарантійного терміну виробник безкоштовно усуне, шляхом
ремонту або заміни деталей, заводські дефекти, викликані недостатньою якістю
матеріалів або збірки.
У разі звернення для гарантійного або сервісного обслуговування, переконайтеся, що електромашинка очищена.
Адреси авторизованих гарантійних майстерень наведені в додатку. 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:
• електромашинка з пошкодженою пломбою (гвинт, залитий фарбою) або
порушеною цілісністю голографічного захисного знака.
• при відсутності керівництва з експлуатації, з позначкою про дату продажу;
• при порушенні цілісності виробу внаслідок випадкових або навмисних
механічних пошкоджень;
• на леза, що зазнали природного зносу або механічних пошкоджень;
• при пошкодженому USB-кабелі;
• в разі порушення вимог інструкцій з експлуатації;
• при внесенні в прилад технічних змін.
13. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
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Електромашинка
«Breetex» моделі BR-205W
Электромашинка
(BR-205W)
Відповідає
ГОСТ 9043-93,
Соответствует
ТУ У 27.5-33480075-004:2014
Дата випуску
Дата випуску
Штамп ВТК (клеймо приймальника)
Штамп ОТК (клеймо приемщика)
Продана
____________________________
Продана
наименование предприятия
Дата продажу
Дата продажи
Виробник залишає за собою право на внесення змін в текст і технічні
характеристики.

Русский
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ
ВОЛОС
Поздравляем с покупкой изделия «ПКФ Электробритва-Харьков» и спасибо, что
Вы выбрали именно нас!
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.
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Вы приобрели прибор личной гигиены — электромашинку для стрижки волос
BreeteхТМ BR-205W (далее по тексту — электромашинка, изделие, прибор).
ВНИМАНИЕ! После длительного хранения электромашинки или перерыва в ее
эксплуатации необходимо произвести зарядку аккумулятора!
Очистка ножевого блока возможна под проточной водой.
Электромашинка:
• соответствует требованиям технических регламентов по электромагнитной
совместимости и низковольтного электрического оборудования;
• должна использоваться, заряжаться и храниться при температуре от 5°С до 40°С;
• предназначена для автономного использования;
• применяется как при сухой, так и при влажной стрижке и бритье;
• используется индивидуально по гигиеническим причинам;
• позволяет в бытовых условиях привести в порядок и постоянно
поддерживать в идеальном состоянии усы и бороду.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Зарядка аккумулятора:

от разъемов USB 2.0 и USB 3.0 тип А с номинальным напряжением 5В постоянного тока

Потребляемая мощность
при зарядке:

не более 5 Вт
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Время зарядки:

не более 90 мин.

Продолжительность
рабочего периода:

10 мин. с паузой не менее 50 мин.

Время автономной работы:

не менее 30 мин.

Класс электромашинки:

моющаяся

Масса:

0,138 кг

Гарантийный срок
обслуживания :

1 год

Срок службы изделия:

5 лет

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ
1. Электромашинка
2. Триммер прецизионный (стайлер)
3. Насадка-гребенка (0,5-10мм)
4. Насадка-гребенка (3-15мм)
5. Мини-бритва
6. Триммер полноразмерный
7. Триммер для контуров бровей
8. Триммер для носа и ушей

9. Соединительный шнур (USBкабель)
10. Масло
11. Щетка
12. Расческа
13. Подставка
14. Упаковка
15. Руководство по эксплуатации

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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 присутствия уполномеченного наблюдательного
персонала, или если лицом, отвественным за их безопасность, даны
необходимые инструкции относительного ее эксплуатации.
Малолетние дети должны быть под надзором для исключения их игры с
прибором.
По истечении срока службы, во избежание поражения электри-ческим током,
предоставьте электромашинку заводу-изготовителю для проверки
электробезопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• заряжать устройство вблизи возможного попадания жидкости;
• производить влажную очистку при открытой заглушке USB разъёма;
• производить очистку изделия в процессе зарядки;
• использовать прибор в случае, если он поврежден, работает с перебоями или
укомплектован поврежденными аксессуарами;
•кластьработающуюэлектромашинкуналюбуюповерхность;
• оставлять электромашинку после завершения зарядки подключенной к
источнику питания;
• производить ремонт электромашинки самостоятельно;
• хранить прибор и шнур во влажной среде;
• заряжать прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.
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6. БУДОВА ПРИЛАДУ
1. Корпус
2. Кнопка включения/выключения
3. Индикатор зарядки
4. Разъем для подключения USB-кабеля.
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7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. ЗАРЯДКА
1. Перед зарядкой батареи выключите прибор.
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.
3. По окончанию зарядки, отключите машинку от USB-кабеля, источника питания (Рис. 1).
ВНИМАНИЕ! Электромашинка, при использовании и зарядке, может незначительно нагреваться, что не является неисправностью.
В случае, если длительное время электромашинка не используется, рекомендуется полностью разрядить аккумулятор (производя стрижку), после полностью
зарядить его. Производить данную процедуру не реже, чем раз в полгода, это
продлит срок его службы.
7.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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
Для включения/выключения электромашинки, нажмите кнопку включения/
выключения один раз (Рис. 2).
ВНИМАНИЕ: Перед чисткой и заменой насадок убедитесь, что прибор выключен.
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Установка и снятие насадок (триммер, полноразмерный триммер, триммер
для носа, ушей, бровей, мини-бритва)
Установите необходимую насадку на прибор до щелчка (Рис. 3).
Снимите насадку с устройства, нажав пальцем на основание насадки в районе
рельефа, придерживая насадку другими пальцами сзади (Рис. 4).
Установка и снятие насадки-гребенки
ВНИМАНИЕ! Прежде чем устанавливать насадку-гребенку убедитесь, что
стрелка на ее корпусе и колесике совмещены (Рис. 5).
1. Установите насадку-гребенку поверх триммера так, чтобы по боковым частям
насадка зашла в пазы (Рис. 6), после чего проверните колесико по часовой
стрелке, установив нужную длину (Рис. 7).
2. Для снятия насадки проверните колесико против часовой стрелки до конца,
снимите насадку.
Прецизионный триммер.
Длина волос выставляется поворотом колесика. 20 установок длинны от 0.5мм до
10мм с шагом 0.5мм.
Полноразмерный триммер.
Длина волос выставляется поворотом колесика. 7 установок длинны от 3мм до
15мм с шагом 2мм.

Стрижка бороды и/или волос с насадкой-гребенкой
1. Установите необходимый триммер и подходящую к нему насадку-гребенку (см.
«Установка и снятие»).
2. Установите регулировочное колесико на необходимую длину (необходимая
длина будет находиться на против стрелки на корпусе насадки).
3. Включите прибор.
4. Перемещайте электромашинку против роста волос. Следите, чтобы
поверхность насадки-гребенки все время плотно прилегала к коже (Рис. 8).
5. Выключите прибор. Снимите насадку-гребенку, очищайте изделие после
каждого использования.
Использование мини-бритвы
1. Установите насадку «мини-бритва».
2. Включите прибор.
3.Держите прибор так, чтобы мини-бритва мягко касалась вашего лица под углом
90 градусов (Рис. 9).
ПРИМЕЧАНИЕ: Мини-бритва была разработана для бритья области вокруг
бороды / усов / бакенбард. Она не предназначена для бритья всего лица. Для
гарантированного комфортного бритья используйте электробритву.
4. Выключите прибор. Очищайте изделие после каждого использования (см.
«Очистка»).
Удаление волос в носу и ушах
1. Установите насадку «триммер для носа».
2. Включите прибор.
3. Введите прибор в ноздрю или ухо. Аккуратно водите триммером внутри ноздри
или уха и, в то же время, вращайте его (Рис. 10).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не вставляйте режущий блок более, чем на 6 мм в ноздрю или ухо.
4. Выключите прибор. Очищайте изделие после каждого использования (см. «Очистка»).
Удаление волос с бровей
ВНИМАНИЕ! Данная насадка подходит только для корректировки контура
бровей. Насадка не подходит для корректировки длинны и густоты бровей, а
полностью срезает волоски.
1. Установите насадку «триммер для бровей».
2. Включите прибор.
3. Направьте режущий блок на нежелательные волоски вдоль линии бровей или
выступающие из самой брови. Чтобы удалить волоски полностью опустите
триммер на кожу и двигайтесь по желаемой области (Рис. 11).
Используйте медленные и хорошо контролируемые движения.
4. Выключите прибор. Очищайте изделие после каждого использования (см.
«Очистка»).
Советы для достижения лучших результатов
Всегда расчесывайте бороду или усы тонкой расческой, прежде чем начинать
стрижку.
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслуживанию необходимо проводить при отключенной от сети электромашинке.

Для данного изделия предприятие-изготовитель дает гарантию на12 месяцев с
момента приобретения.
При отсутствии даты продажи магазином гарантийный срок исчисляется от даты
выпуска прибора.
В течение всего гарантийного срока производитель бесплатно устранит путем
ремонта или замены деталей заводские дефекты, вызванные недостаточным
качеством материалов или сборки.
В случае обращения для гарантийного или сервисного обслуживания, убедитесь,
что электромашинка очищена.
Адреса авторизированных гарантийных мастерских приведены в приложении.
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.

8.1. ОЧИСТКА
1. Выключите изделие и отсоедините его от сети
2. Снимите с ножевого блока насадку/триммер.
3. Прочистите скопившиеся на триммере и/или насадке-гребенке волосы
щеточкой, входящей в комплект (Рис. 12). При необходимости, снимите триммер,
промойте его теплой водой.
4. Стряхните лишнюю воду и дайте всем частям полностью высохнуть.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется раз в 2 недели нанести 1-2 капли масла на ножи
триммера. После нанесения масла включите прибор на 30 сек. Выключите прибор
и удалите излишки масла салфеткой.
8.2. УХОД
Тщательно очищайте электромашинку после каждого использования, это
гарантирует качество и продлевает срок её службы.
Никогда не используйте для очистки мочалки, абразивные чистящие средства или
агрессивные жидкости.
Не сушите триммер полотенцем или салфеткой, так как это может привести к его
повреждению.
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Храните прибор сухим
• 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.
• Не наматывайте при хранении USB-кабель вокруг электромашинки. Храните
его в безопасном месте, где он не будет поврежден.

12. СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
Гарантийные обязательства не распространяются и претензии изготовителем 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;
• при нарушении целостности изделия вследствие случайных или преднамеренных механических повреждений;
• на подвергшиеся естественному износу или механическим повреждениям
лезвия;
• при повреждённом USB-кабеле;
• в случае нарушения требований инструкций по эксплуатации;
• при внесении в прибор технических изменений.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и
технические характеристики.

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
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Данный прибор содержит аккумуляторную батарею, которую необходимо
утилизировать отдельно от других бытовых отходов.
Утилизируйте аккумулятор в соответствующих официальных пунктах сбора
отходов.
ВНИМАНИЕ: Извлекать аккумулятор следует только в случае, если прибор
будет утилизироваться.
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.
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