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Вы приобрели электромашинку для стрижки волос 
модели «Новый Харьков» НХ-201, которая удобна в 
работе и обеспечивает качественную стрижку.

Электромашинка «Новый Харьков» это:

Она разработана с использованием передовых 
технологий производства, а также с учетом опыта 
эксплуатации и отличается высоким уровнем 
качества. 

Механизм прореживания волос

Тип питания: от аккумулятора.

Ножи из высококачественной стали.

Поздравляем Вас!!!

Стрижка волос любой длины и жесткости.

семь четко фиксированных позиций высоты 
стрижки в пределах от 3 до 21 мм.

Аксессуары: расческа, кисточка для чистки, 
масленка с маслом.
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1. Общие указания

ВНИМАНИЕ! После длительного хранения 
электромашинки или перерыва в ее эксплуатации 
необходимо произвести зарядку аккумулятора.
1.1 Электромашинка для стрижки волос модели «Новый 
Харьков» НХ-201 (далее по тексту — электромашинка) 
предназначена для использования в бытовых условиях.
1.2. Прежде, чем пользоваться электромашинкой, внима-
тельно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

2.1. Зарядка аккумулятора электромашинки про-
изводится от электрической сети с номинальным 
напряжением 220 В однофазного переменного тока 
частотой 50  Гц.
2.2. Допустимые отклонения напряжения сети от 
номинального значения: ±10%.

2. Технические требования

2.3.  Потребляемая мощность при зарядке не более 3 Вт.

1.4. Электромашинка соответствует требованиям 
технических регламентов по электромагнитной 
совместимости и безопасности низковольтного 
электрического оборудования.

1.3. При использовании электромашинки волосы 
должны быть чистыми, хорошо расчесанными и 
сухими. Не стригите только что помытые волосы.

2.4. Режим работы электромашинки — кратковремен-
ный. Продолжительность рабочего периода — 10 
минут.
2.5. Масса электромашинки — не более 0,17 кг.

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать в сеть питания заряд-
ное устройство и прикасаться к нему во время работы 
мокрыми руками.

3. Комплектность

2. Насадка для стрижки*     1 шт.

4.1. Для зарядки электромашинки используйте только 
зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

3. Зарядное устройство    1 шт.

6. Щеточка     1 шт.

4. Расческа     1 шт.

1. Электромашинка    1 шт.

7. Коробка упаковочная    1 шт.
8. Руководство по эксплуатации  1 экз.

5. Масленка с маслом    1 шт.

    *Поставлется в сборе с электромашинкой

4. Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! Для снижения риска ожогов, удара 
электрическим током, возгорания или травм вы-
полняйте требования безопасности!

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться поврежденным 
зарядным устройством.
4.4. При повреждении зарядного устройства его 
необходимо заменить устройством того же типа.
4.5. Не прикасайтесь к электроприбору, который слу-
чайно упал в воду! Немедленно отключите его от сети, 
вынув зарядное устройство из розетки.

ВНИМАНИЕ! Содержите зарядное устройство сухим 

(символ         )
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5.2. На корпусе вверху расположена насадка с кнопкой 
фиксации, позволяющая плавно изменять длину 
оставляемых при стрижке волос, а также кнопка меха-
низма прореживания волос при стрижке без насадки.

6. Подготовка к работе

Выполняйте зарядку под надзором при температуре от 
+5°С до +35°С.

5. Устройство электромашинки

6.2. Для полной зарядки аккумулятора требуется 8 часов.
6.3. После завершения зарядки выньте вилку зарядного 
устройства из розетки электросети и отсоедините 
штекер шнура от электромашинки.

ВНИМАНИЕ! Не заряжайте электромашинку под 
прямыми солнечными лучами или вблизи нагреватель-
ных приборов. 

5.5. На корпусе имеются выключатель и расположен-
ный под полупрозрачной вставкой световой индикатор.

5.1. В электромашинке применен ножевой блок с режу-
щей системой, состоящий из подвижного и неподвиж-
ного ножей.

    Зарядка аккумулятора

5.4. Подключение прибора к электрической сети для 
зарядки осуществляется с помощью зарядного 
устройства.

5.3. Электромашинка имеет привод от электродви-
гателя.

6.1. Переместите выключатель в положение 
“Выключено” (“OFF”). Вставьте штекер зарядного 
устройства в электромашинку, а вилку в розетку 
электросети. При этом индикатор засветится красным 
цветом.

4.6. Отключайте электромашинку от электрической 
сети перед чисткой.
4.7. Не оставляйте без надзора включенную в сеть для 
зарядки электромашинку.

4.11. ВНИМАНИЕ! Электромашинка не предназначена 
для использования лицами (в частности малолетними 
детьми) с пониженными физическими или умствен-
ными способностями, а также при отсутствии в них 
опыта и знаний, за исключением случаев непосред-
ственного присутствия уполномоченного наблюда-
тельного персонала, или если лицом, ответственным 
за их безопасность, даны необходимые инструкции 
относительно ее эксплуатации.

4.8. Не кладите работающую электромашинку на 
какую-либо поверхность.

4.13. По истечении срока службы (5 лет) представьте 
электромашинку службе бытового обслуживания для 
проверки электробезопасности.

4.12. Не производите ремонт электромашинки само-
стоятельно. При обнаружении любых повреждений в 
приборе необходимо обратиться в ремонтную 
мастерскую для их устранения.

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

4.10. Машинное масло, которое входит в комплект по-
ставки, храните в недоступном для детей месте, чтобы 
исключить его несенкционированное применение.

4.9. Не пользуйтесь электромашинкой с ножами, на кото-
рых отсутствуют зубья, а также с поврежденной насадкой.

Берегите прибор от ударов и падений.
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ВНИМАНИЕ! Для увеличения срока службы аккумуля-
тора не оставляйте электромашинку подключённой к 
электросети после окончания зарядки, а также не 
производите зарядку частично разряженного аккумуля-
тора. О необходимости зарядки аккумулятора сигнали-
зирует отсутствие свечения индикатора при включении.
6.4. При использовании и зарядке электромашинка и за-
рядное устройство могут незначительно нагреваться, 
что не является неисправностью.

    Расконсервация и проверка функционирования
6.5. Снимите насадку, нажав на кнопку фиксации, и 
переместив её вверх от ножей.
6.6. Осмотрите электромашинку, проверьте на 
отсутствие повреждений режущих ножей и убедитесь, 
что между их зубьями нет масла. Лишнее масло 
удалите салфеткой.
6.7. Включите прибор, переместив кнопку выключате-
ля в положение “Включено” (символ “I”). При этом 
индикатор засветится зеленым цветом. Убедитесь, что 
электромашинка работает нормально (равномерно). 
Выключите прибор, переместив кнопку выключателя в 
положение “Отключено” (символ “О”). Уберите 
избыточное масло, если оно появилось. Установите 
насадку, переместив её вниз вдоль направляющих на 
левой и правой сторонах корпуса. После этого электро-
машинка готова к работе.

7. Порядок работы

7.1. Усадите клиента так, чтобы его голова находилась 
на уровне Ваших глаз.

7.3. Защитите шею и плечи от срезаемых волос 
полотенцем.

Последовательность стрижки

Во время стрижки слегка прижимайте насадку к голове. 

ВНИМАНИЕ! Стрижка волос требует навыка, поэтому 
при первых попытках стрижки оставляйте длину волос 
несколько больше желаемой для последующего 
исправления погрешностей.

7.4. Стригите не напрягаясь и не торопясь, короткими 
проходами, захватывая немного волос за один прием. 
При этом медленно перемещайте электромашинку 
против направления роста волос.

7.2. Перед стрижкой расчешите волосы по 
направлению их роста.

7.5. Электромашинка имеет 7 положений насадки для 
установки следующих длин волос, что остаются после 
стрижки : 3, 6, 9,12, 15, 18 и 21 мм.
Переместив насадку в то или иное фиксированное 
положение, установите требуемую длину волос.
7.6. При использовании электромашинки без насадки 
длина волос после стрижки составит 1 мм.

7.7. ШАГ 1. Стрижка нижней части затылка

Срезанные волосы убирайте с головы расческой.
ВНИМАНИЕ! Не следует смачивать волосы перед 
стрижкой, так как сухие волосы лучше срезаются и при 
этом проще контролировать количество снимаемых 
волос.

Установите насадку в положение 3 или 6 мм. Держите 
электромашинку зубцами вверх, начинайте стричь с 
середины затылка (Рис. 1).



Установите насадку в положение 12 или 15 мм. 
Продолжайте стричь (Рис. 2).

Медленно продвигайте электромашинку в направле-
ниях вверх и в сторону. При этом немного приподни-
майте головку электромашинки на себя. Продолжайте 
стричь затылочную часть от шеи и кончиков ушей.
7.8. ШАГ 2. Стрижка затылка

7.9. ШАГ 3. Стрижка висков

7.10. ШАГ 4. Стрижка макушки
Установите насадку в положение 12 мм и стригите 
макушку, двигаясь против направления роста волос 
(Рис. 4) либо от макушки ко лбу, либо наоборот.

Для получения более длинных волос на макушке и 
темени (более 21 мм) воспользуйтесь пальцами или 
расческой (Рис. 5, 6). Стригите всегда с затылка. Не 
забывайте вычесывать срезанные волосы, чтобы 
контролировать качество стрижки.

Положение насадки 3 или 6 мм используют для 
стрижки “ежик”.

Держите электромашинку под прямым углом к голове, 
слегка касаясь ножами кожи, двигайте прибор
вниз (Рис. 7).

Начните стричь, установив насадку в положение 21 мм. 

Установите насадку в положение 3 или 6 мм и подстреги-
те виски, а затем, переместив насадку на 9 мм, продол-
жайте стричь верхнюю часть головы до темени (Рис. 3). 

Для подравнивания контуров на шее и висках снимите 
насадку, переверните электромашинку и подрезайте 
волосы, добиваясь ровной кромки.

7.11. ШАГ 5. Подравнивание контуров стрижки

Короткие стрижки и стрижки с плоской макушкой

8 9

Рис. 1.

Рис. 5.

Рис. 3.

Рис. 7.

Рис. 2.

Рис. 6.

Рис. 4.

Рис. 8.
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ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслужи-
ванию необходимо проводить при отключенной от сети 
электромашинке.

    Чистка

8.1. После каждой стрижки очищайте от волос ножевой

Стригите, двигаясь снизу вверх (Рис. 8). Затем стриги-
те, двигаясь против направления роста волос ото лба к 
макушке. Для оформления “плоской” макушки стриги-
те волосы, подняв их с помощью расчески. Затем 
выровняйте волосы на боковых сторонах головы, 
используя положение насадки для короткой стрижки.

7.12. Для стрижки с комбинировнием зон с различной 
длиной волос используйте насадку, установив её на 
соответствующие длины.

Контуры подровняйте, как было описано выше.

Стригите  в направлении с затылка к макушке. Держите 
насадку плашмя относительно головы.

Для комбинирования или прореживания волос 
определённой зоны, необходимо выдвинуть механизм 
прореживания, переместив кнопку вверх.

8. Техническое обслуживание

8.5. Перед извлечением аккумулятора полностью 
разрядите его, включив электромашинку до полной 
остановки движения ножа.

- заменить (при необходимости) ножевой блок;

ВНИМАНИЕ! Встроенный аккумулятор содержит 
вещества, которые могут представлять опасность для 
окружающей среды. После завершения эксплуатации 
его необходимо извлечь из электромашинки.

- снять ножевой блок с электромашинки;

Во избежание поломки ножей установите насадку на 
электромашинку.

- почистить щеточкой ножевой блок и внутреннюю 
поверхность прибора (Рис. 10);

- нажать вверх большим пальцем на среднюю часть 
ножевого блока, пока он не откроется (Рис. 9);

- произвести сборку, установив выступы на ножевом бло-
ке в паз корпуса и переместив его до щелчка (Рис. 11);

- установить кнопку прореживания волос в нижнее 
положение;

блок и насадку щеточкой, предварительно сняв её с 
прибора. Поверхность электромашинки протрите 
мягкой тканью.

8.2. После нескольких стрижек произведите смазку 
ножей, используя для этого только специальное или 
светлое машинное масло.

- снять насадку с электромашинки;

8.3. Для тщательной чистки ножевого блока или его 
замены в случае поломки или затупления зубьев 
ножей необходимо:

- установить насадку на электромашинку.
Утилизация аккумуляторной батареи

8.4. Отключите электрмашинку от сети питания.



8.6. Извлеките аккумулятор, если Вы собираетесь 
выбрасывать электромашинку. 

8.7. Не выкидывайте аккумулятор вместе с обычным 
бытовым мусором. Сдайте его в специальный пункт 
приёма негодных элементов питания или утилизируй-
те в месте, разрешенном органами санитарного и 
экологического надзора.

- обеспечьте доступ к аккумулятору, рассоединив 
корпусные детали;
- извлеките аккумулятор.

- снимите, поддев, декоративную вставку электро-
машинки, и отвинтите 4 винта, находящихся на 
корпусе;

Для этого: 

8.8. Не включайте электромашинку в сеть после 
удаления из нее аккумулятора.
8.9. Предприятие постоянно работает над улучшением 
конструкции электромашинки, поэтому в ней могут 
быть изменения, не отраженные в данном руководстве.

Електромашинка  НХ-201

Продана _______________________________

Дата продажи
Дата продажу

Дата випуску

Штамп ОТК (клеймо приемщика)

Продана                      наименование предприятия торговли

Штамп ВТК (клеймо приймальника)

Дата выпуска

Соответствует  ГОСТ 9043-93, 
Відповідає  ДСТУ EN 60335-2-8:2014, 
   ТУ У 27.5-33480075-004:2014 

Электромашинка «Новый Харьков» модели

10. Свідоцтво про приймання та продаж

9. Правила хранения

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

9.1. Храните электромашинку в вентилируемом и 
отапливаемом помещении при температуре от +5°С до 
+40°С. Верхнее значение относительной влажности не 
более 80% при температуре +25°С.

10. Свидетельство о приемке и продаже
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Механізм проріджування волосся.

Ножі з високоякісної сталі.

Ви придбали електромашинку для стриження 
волосся моделі «Новый Харьков» НХ-201, яка зручна 
в роботі та забезпечує якісну стрижку.

Сім чітко фіксованих позицій висоти стриження в 
межах від 3 до 21 мм.

Вона розроблена з використанням передових 
технологій виробництва, а також із врахуванням 
досвіду експлуатації та відзначається високим 
рівнем якості. 

Електромашинка «Новый Харьков» це:

Стриження волосся будь-якої довжини та 
жорсткості.

Тип живлення: від акумулятора.

Поздоровляємо Вас!!!

Аксесуари: гребінець, щіточка для чистки, 
маслянка з мастилом.

Гарантия также не распространяется на электро-
машинку с нарушенной целостностью голографи-
ческого защитного знака. 

11. Гарантии изготовителя

ВНИМАНИЕ!  Заменяйте повреждённые или 
затупленные ножи только ножами «Новый Харьков» 
модели НХ-201.

11.2. При отсутствии даты продажи магазином гаран-
тийный срок исчисляется от даты выпуска электро-
машинки.

ООО "ПКФ Электробритва-Харьков" (Сервис-Центр).

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормаль-
ную работу электромашинки в течение 12 месяцев со 
дня приобретения при условии соблюдения потреби-
телем правил эксплуатации и хранения.

11.3. Гарантийные обязательства не распространя-
ются и претензии изготовителем не принимаются при 
отсутствии руководства по эксплуатации, нарушении 
комплектности, механических повреждениях, на ножи, 
подвергшиеся в процессе эксплуатации естественно-
му износу.

 61017, г. Харьков, ул. Лозовская, 5,

ВНИМАНИЕ! Перед предъявлением претензий по ра-
боте электромашинки и сдачей ее в гарантийный или 
послегарантийный ремонт ножевой блок электро-
машинки должен быть тщательно очищен от волос.

11.4. Для проведения гарантийного ремонта отправьте 
неисправную электромашинку по адресу:



8. Керівництво з експлуатації   1 прим.

3. Зарядний пристрій    1 шт.

7. Коробка упаковочна    1 шт.

1. Електромашинка    1 шт.

6. Щіточка     1 шт.

    *Постовляється в сборі з електромашинкою

3. Комплектність

4. Гребінець     1 шт.

4.1. Для зарядки електромашинки використовуйте тільки 
зарядний пристрій, що входить до комплекту постачання.

2. Насадка для стриження*   1 шт.

УВАГА! Для запобігання ризику опіків, удару 
електричним струмом, запалювання чи травм 
виконуйте вимоги безпеки!

4.2. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вмикати в мережу живлення 
зарядний пристрій та доторкатися до нього під час 
роботи вологими руками.

4.4. При пошкодженні зарядного пристрою його 
необхідно замінити пристроєм того ж типу.

4.3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ користуватися пошкодженим 
зарядним пристроєм.

4.5. Не доторкуйтесь до електроприладу, що випад-
ково впав в воду! Негайно відключіть його від мережі, 
витягнувши зарядний пристрій з розетки.

УВАГА! Тримайте зарядний пристрій сухим (символ        ).

5. Маслянка с мастилом    1 шт.

4. Вимоги безпеки

4.6. Перед чисткою відключіть електромашинку від 
електричної мережі.
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2. Технічні вимоги

2.2. Допустимі відхилення напруги мережі живлення від 
номінального значення: ±10%.

1. Загальні вказівки

УВАГА! Після тривалого зберігання електромашинки  
або перерви в її експлуатації необхідно провести 
зарядку акумулятора.
1.1 Електромашинка для стриження волосся моделі 
«Новый Харьков" НХ-201 (далі за текстом — 
електромашинка) призначена для використання в 
побутових умовах.
1.2. Перед тим, як користуватися електромашинкою, 
уважно ознайомтесь з керівництвом по експлуатації.
1.3. При використанні електромашинки волосся 
повинно бути чистим, дбайливо розчесаним та сухим. 
Не стрижіть щойно вимите волосся.
1.4. Електромашинка відповідає технічним регламен-
там з електромагнітної сумісності і безпеки низько-
вольтного електричного обладнання..

2.1. Зарядка акумулятора виконується від електричної 
мережі з номінальною напругою 220 В однофазного 
змінного струму частотою 50  Гц.

2.5. Маса електромашинки — не більше 0,17 кг.

2.3.  Споживана потужність при зарядці не більше 3 Вт.
2.4. Режим роботи електромашинки — короткочасний. 
Тривалість робочого періоду — 10 хвилин.
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5.2. На корпусі зверху розміщена насадка з кнопкою 
фіксації, яка дозволяє плавно змінювати довжину 
волосся, що залишається після підстригання, а також 
кнопка механізма проріджування волосся при 
стриженні без насадки.
5.3. Електромашинка має привід від електродвигуна.

    Зарядка акумулятора

УВАГА! Для збільшення строку служби акумулятора не 
залишайте електромашинку під'єднаною до електро-
мережі після завершення зарядження, а також
не проводьте зарядку частково розрядженого 
акумулятора.  Про необхідність зарядки акумулятора 

6. Підготовка до роботи

6.3. Після завершення зарядки вийміть вилку 
зарядного пристрою з розетки та від'єднайте штекер 
шнура від електромашинки.

5.4. Підключення приладу до електричної мережі для 
зарядки здійснюється за допомогою зарядного при-
строю.

6.2. Для повної зарядки акумулятора потрібно 8 годин.

5.5. На корпусі знаходиться вимикач та розміщений під 
напівпрозорою вставкою світловий індикатор.

Заряджайте акумулятор під наглядом при температурі 
від +5°С до +35°С.
УВАГА! Не заряджайте електромашинку під прямим 
сонячним промінням і поблизу нагрівальних приладів.
6.1. Вимкніть електромашинку, перемістивши вимикач 
в положення “Вимкнено” (“OFF”). Вставте штекер шнура 
зарядного пристрою в електрмашинку, а вилку — в 
розетку електричної мережі. При цьому індикатор 
засвітиться червоним кольором.

4.7. Не залишайте без нагляду ввімкнену в мережу для 
зарядки електромашинку.
4.8. Не кладіть працюючу електромашинку на будь-яку 
поверхню.

4.9. Не користуйтеся електромашинкою з ножами, на 
яких відсутні зубці, та пошкодженою насадкою.
4.10. Машинне мастило, що входить до комплекту 
постачання, зберігайте в недоступному для дітей місці, 
що виключає його несанкціоноване застосування.

4.12. Не виконуйте ремонт електромашинки самостійно. 
При виявленні будь-яких пошкоджень в приладі необ-
хідно звернутися в ремонтну майстерню для їх усунення.

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

Оберігайте прилад від ударів та падінь.

4.13. Після закінчення строку служби (5 років) подайте 
електромашинку службі побутового обслуговування 
для перевірки електробезпеки.

5.1. В електромашинці використовується ножовий блок 
з ріжучою системою, що складається з рухомого та 
нерухомого ножів.

5. Конструкція електромашинки

4.11. УВАГА! Електромашинка не призначена для 
використання особами (зокрема малолітніми дітьми) зі 
зменшеними фізичними або розумовими можливо-
стями чи з браком досвіду та знань, за винятком 
випадків безпосередньої присутності уповноваженого 
наглядового персоналу, або коли особою, відповідаль-
ною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо її 
експлуатації. 
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УВАГА! Не слід змочувати волосся перед підстри-
ганням, тому що сухе волосся краще зрізується і при 
цьому простіше контролювати кількість волосся, що 
знімається.
УВАГА! Стриження волосся потребує навику, тому при 
перших спробах залишайте довжину волосся трохи 
більше бажаної для подальшого виправлення огріхів.

Зрізане волосся забирайте з голови гребінцем.

7.5. Електромашинка має 7 положень насадки для 
встановлення наступних довжин волосся, що 
залишається після стриження: 3, 6, 9, 12, 15, 18 та
21 мм.
Перемістивши насадку в те чи інше фіксоване 
положення встановіть потрібну довжину волосся.

7.4. Стрижіть, не напружуючись і не кваплячись, корот-
кими проходами, захоплюючи за один захід незначну 
кількість волосся. При цьому повільно переміщуйте 
електромашинку проти напрямку росту волосся.

7.6. При використанні електромашинки без насадки 
довжина волосся після стриження складає 1 мм.

Під час підстригання злегка притискуйте насадку до 
голови. Повільно просувайте електромашинку в 
напрямках уверх і в сторону.
При підстриганні ледь-ледь піднімайте голівку електро-
машинки на себе. Продовжуйте стригти потиличну 
частину від шиї та кінчиків вух.

7.7. КРОК 1. Стриження нижньої частини потилиці
Послідовність стриження

Встановіть насадку в положення 3 або 6 мм. Тримайте 
електромашинку зубцями уверх, починайте стригти з 
середини потилиці (Рис. 1)

6.6. Огляньте електромашинку, перевірте на 
відсутність пошкодження ріжучих ножів та переконай-
тесь, що поміж їх зубцями немає мастила. Надлишок 
мастила видаліть серветкою.

Вимкніть прилад, перемістивши кнопку вимикача в 
положення “Вимкнено” (символ “О”). Видаліть 
надлишки мастила, якщо воно з’явилося. Встановіть 
насадку, передвигаючи її вниз повздовж направляючих, 
що розміщені з лівого та правого боків корпуса. Після 
цього електромашинка готова до роботи.

сигналізує відсутність свічення індикатора при 
вмиканні електромашинки.
6.4. При використанні та зарядці електромашинка і 
зарядний пристрій можуть несуттєво нагріватись, що 
не є несправністю.

    Розконсервація та перевірка функціювання
6.5. Зніміть насадку, натиснувши кнопку фіксації, та 
перемістить її вверх від ножів. 

6.7. Ввімкніть прилад, перемістивши кнопку вимикача в 
положення “Ввімкнено” (символ “I”). При цьому індика-
тор засвітиться зеленим кольором. Переконайтеся, що 
електромашинка працює нормально (рівномірно).

7.1. Посадіть клієнта так, щоб його голова знаходилась 
на рівні Ваших очей.
7.2. Перед підстриганням розчешіть волосся.
7.3. Захистіть рушником шию та плечі від волосся, що 
буде зрізуватись. 

7. Порядок роботи
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7.9. КРОК 3. Стриження скронь

7.10. КРОК 4. Стриження маківки

7.8. КРОК 2. Стриження потилиці
Встановіть насадку в положення 12 або 15 мм та 
продовжуйте стригти (Рис. 2).

Встановіть насадку в положення 3 або 6 мм та 
підстрижіть скроні, а потім, перемістивши насадку на 9 
мм, продовжуйте стриження верхньої частини голови 
до тім’я (Рис. 3).

Положення насадки 3 або 6 мм використовують для 
зачіски “їжак”.

7.11. КРОК 5. Підрівнювання контурів стрижки
Для підрівнювання контурів на шиї та скронях зніміть 
насадку, переверніть електромашинку і підрізайте во-
лосся, досягаючи рівної кромки.

Для одержання більш довгого волосся на маківці та 
тім’ї (більше 21 мм) скористайтеся пальцями або 
гребінцем (Рис. 5, 6). Стрижіть завжди починаючи з 
потилиці. Не забувайте вичісувати зрізане волосся. 
Цим ви забезпечите контроль якості стриження.

Встановіть насадку в положення 12 мм і стрижіть 
маківку, рухаючись проти напрямку росту волосся
(Рис. 4) чи то від маківки до лоба, чи то навпаки.

Рис. 1.

Рис. 5.

Рис. 3.

Рис. 7.

Рис. 2.

Рис. 6.

Рис. 4.

Рис. 8.
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- встановити насадку на електромашинку.

8.2. Після декількох підстригань проведіть змащування 
ножів, використовуючи для цього тільки спеціальне або 
світле машинне мастило.

- нажати вверх великим пальцем на середню частину 
ножового блоку, доки він не відкриєтся (Рис. 9);

- замінити (при необхідності) ножовий блок;

- встановити кнопку механізма проріджування волосся 
в нижнє положення;

8.3. Для ретельної чистки ножового блоку та його заміни у 
випадках поломки або затуплення зубців ножів необхідно:
- зняти насадку з електромашинки;

Для запобігання пошкодження ножів встановіть 
насадку на електромашинку.

- зняти ножовий блок з електромашинки;
- почистити щіточкою ножовий блок та внутрішню 
поверхню приладу (Рис. 10);

- провести складання, встановивши виступи на ножо-
вому блоці в паз корпуса та перемістивши його до кла-
цання (Рис. 11);

УВАГА! Вмонтований акумулятор містить речовини, що 
можуть забруднювати довкілля. Після завершення 
експлуатації його необхідно вилучити з електромашинки.

8.5. Перед вилученням акумулятора повністю розрядіть 
його, ввімкнувши електромашинку до повної зупинки 
руху ножа.

Для цього:

8.4. Відключіть електромашинку від мережі живлення.

8.6. Якщо Ви позбавляєтесь від приладу, то вийміть 
акумулятор.

  Утилізація акумуляторної батареї

Тримайте електромашинку під прямим кутом до 
голови, ледь-ледь доторкуючись ножами шкіри, 
рухайте прилад униз (Рис. 7).
Коротка стрижка та стрижка з плоскою маківкою

УВАГА! Всі операції по техничному обслуговуванню 
необхідно проводити при відключеній від мережі 
електромашинці.
8.1. Після кожного стриження очистіть від волосся 
ножовий блок та насадку щіточкою, попередньо 
знявши її з приладу. Поверхню приладу протріть 
м’якою тканиною.

8. Технічне обслуговування

7.12. Для стриження з комбінуванням зон голови з 
різною довжиною волосся, використовуйте насадку, 
встановивши її на відповідні довжини.

Розпочинайте стриження насадкою в положенні 21 мм, 
стрижіть у напрямку від потилиці до маківки. Утримуйте 
насадку плазом відносно голови.
Стрижіть, рухаючись знизу уверх (Рис. 8). Потім 
стрижіть, рухаючись проти напрямку росту волосся від 
лоба до маківки.
Для оформлення “плоскої” маківки стрижіть волосся, 
піднявши його за допомогою гребінця. Потім 
вирівняйте волосся на бокових сторонах голови, 
використовуючи положення насадки для короткого 
стриження. Контури підрівняйте так, як описано вище.

Для комбінування чи проріджування волосся в певній 
зоні, необхідно висунути механізм проріджування, 
перемістивши кнопку вверх .
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9.2. Строк зберігання електромашинки в упаковці до 
вводу в експлуатацію не більш 2-х років.

9. Правила зберігання

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

9.1. Зберігати електромашинку необхідно в вентильо-
ваному та опалюваному приміщенні при температурі 
від +5°С до +40°С. Верхнє значення відносної вологості 
— 80% при температурі +25°С.

7.8. Не підключайте електромашинку до мережі після 
того, як акумулятор було вийнято.

- зніміть, піддівши, декоративну вставку електро-
машинки та відгвинтіть 4 гвинти, що  знаходяться на 
корпусі;

11. Гарантії виробника

11.1. Підприємство–виготовлювач гарантує роботу 
електромашинки на протязі 12 місяців від дня продажу 
при умові дотримання споживачем правил експлуатації 
та зберігання.

8.7. Не викидайте акумулятор разом зі звичайним 
побутовим сміттям. Здайте його в спеціальний пункт 
приймання непридатних елементів живлення, або 
утилізуйте в місці, дозволеному органами санітарного та 
екологічного нагляду.

- вилучте акумулятор.

- забезпечте доступ до акумулятора, роз’єднавши 
корпусні деталі;

Гарантія також не розповсюджується на електро-
машинку з порушеною цілісністю голографічного 
захисного знака.

6 1 0 1 7 ,  м .  Х а р к і в ,  в у л .  Л о з і в с ь к а ,  5 ,
ТОВ "ВКФ Електробритва-Харків" (Сервіс-Центр).

УВАГА! Перед пред’явленням претензій по роботі 
електромашинки або здачею її в гарантійний чи 
післягарантійний ремонт ножовий блок електрома-
шинки повинен бути ретельно очищений від волосся.
УВАГА! Замінюйте пошкоджені чи зношені ножі тільки 
ножами «Новый Харьков» моделі НХ-201.

11.3. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються і 
претензії виробником не приймаються при відсутності 
керівництва з експлуатації, порушенні комплектності, 
механічних пошкодженнях, на ножі, що піддалися 
природному зносу при експлуатації.

11.2. При відсутності дати продажу магазином 
гарантійний строк відраховується від дати випуску 
електромашинки.

11.4. Для проведення гарантійного ремонту відправте 
пошкоджену електромашинку за адресою:


