
PROFESJONALNA
MASZYNKA DO STRZYŻENIA

MODEL
GP-8188

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby spełniać najwyższe standardy jakości, 
funkcjonalności i wzornictwa. Przeczytaj uważnie instrukcję użycia i przechowuj ją 
w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

ŁADOWANIE TRYMERA
Przed pierwszym użyciem trymera ładuj urządzenie przez 8 godzin

MOCOWANIE KOŃCÓWEK

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

REGULACJA PEŁNOWYMIAROWEGO TRYMERA

REGULACJA TRYMERA PRECYZYJNEGO

1. Pełnowymiarowy trymer
2. Trymer do stylizacji
3. Trymer precyzyjny
4. Trymer do nosa
5. Mikro-golarka
6. Nasadki grzebieniowe 
  a-d. do pełnowymiarowego trymera
7. Włącznik/Wyłącznik
8. Wskaźnik ładowania
9. Kabel USB
10. Baza
11. Oliwka nawilżająca
12. Szczoteczka do czyszczenia

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie do sieci. 

Trymera nie da się przeładować. Jednak jeśli nie zamierzasz używać produktu 
przez dłuższy czas (2 - 3 miesięcy), odłącz go od sieci elektrycznej i odłóż na 
miejsce przechowywania. Przed ponownym użyciem trymera naładuj baterię 
do pełna.

Aby zachować żywotność akumulatorów, raz na sześć miesięcy doprowadź do 
ich rozładowania, a następnie ładuj je przez 14 - 16 godzin.

Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i sposobem 
użycia opisanymi w tej instrukcji.

Nie używaj produktu, jeśli nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzo-
ny lub wpadł do wody.

OSTRZEŻENIE

OPIS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PIERWSZE UŻYCIE

UŻYWANIE KOŃCÓWEK

SPOSÓB UŻYCIA

DBANIE O URZĄDZENIE

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Model: 

Zasilanie:

Napięcie silnika:

Czas ładowania:

Czas pracy:

Akumulatory:

GP-8188

AC 100-240 V 50/60 Hz

DC 2,4 V

5 godzin

60 minut

Ni-MH o pojemności 600 mAh: 2 szt.
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Aby zamocować końcówkę, chwyć końcówkę i ustaw ją we właściwej pozycji – 
tak, aby pasowała do blokady w głównej części urządzenia. Następnie wciśnij 
końcówkę na blokadę (Rys. 3-4).

Zdejmij końcówkę, jak pokazano na rysunku (Rys. 1-2).

Zamocuj nasadkę grzebieniową do pełnowymiarowego trymera, mocując ją od 
przodu do tyłu, przyciskając równomiernie, aż do zablokowania (Rys. 5-6).

W zestawie znajdują się cztery grzebienie umożliwiające regulację długości na 
4 poziomach, co zostało opisane w poniższej tabeli.

Przesuń nasadkę grzebieniową i wyciągnij ją od przodu do tyłu, jak pokazano 
na rysunkach (Rys. 7-8).
Naciśnij mikro-golarkę po bokach i zdejmij ją z korpusu urządzenia (Rys. 9).
Naciśnij mikro-golarkę po bokach i nałóż ją na korpus urządzenia (Rys. 10).
Przesuń nasadkę grzebieniową trymera precyzyjnego w dół, aż zablokuje się 
ona na końcówce (Rys. 11).
Ustaw nasadkę grzebieniową w jednej z 4 pozycji precyzyjnego trymera, 
przesuwając ją w górę lub w dół. (Rys. 12)

ŁADOWANIE URZĄDZENIA
Bardzo wygodne ładowanie USB (Rys. 15).
Podłącz końcówkę kabla USB bezpośrednio do urządzenia (Rys. 16).

Przed czyszczeniem urządzenia zdejmij końcówkę, jak pokazano na rysunku. 
Następnie za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń kurz i pozostałości, 
czyszcząc części wewnętrzne (Rys. 13-14).

PRZYCINANIE BRODY/WĄSA (Rys. 21-22)
Zamocuj nasadkę grzebieniową do pełnowymiarowego trymera. Jeśli po raz 
pierwszy przycinasz włosy samodzielnie, ustaw nasadkę na maksymalnej 
długości.
Włącz urządzenie.
Przyłóż płaską część nasadki grzebieniowej do skóry.
Powoli przesuń trymer przez zarost. Powtórz czynność w różnych kierunkach, 
jeśli jest taka potrzeba.
Jeśli podczas przycinania w nasadce zgromadzą się włosy, wyłącz urządze-
nie, zdejmij nasadkę i wyczyść ją szczoteczką lub przepłucz wodą.

WYRÓWNYWANIE KRAWĘDZI BOKOBRODÓW (Rys. 19-20)
Zamocuj precyzyjny trymer na urządzeniu i skieruj jego ostrze w kierunku 
twarzy.
Rozpocznij wyrównywanie krawędzi baczka, delikatnie dotykając ostrzem 
skóry. Przesuwaj trymer w kierunku krawędzi baczka, aby przyciąć włosy w 
pożądanych miejscach.

PO KAŻDYM UŻYCIU
Wyłącz urządzenie.
Delikatnie wyczesz pozostałe na urządzeniu włosy / wypłucz końcówkę pod 
ciepłą wodą (ostrze i nasadkę grzebieniową).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM
Do czyszczenia można zdjąć wyłącznie nasadkę grzebieniową i ostrze 
trymera.
Urządzenie można czyścić wyłącznie miękką szczoteczką, taką, jaka została 
dołączona do zestawu.
Do ostrzy stosuj wyłącznie lekką oliwkę dołączoną do zestawu lub olejek do 
maszyny do szycia.
Nie czyść urządzenia, końcówek ani ostrz przy pomocy środków rysujących 
powietrznię lub powodujących korozję.
Nie zanurzaj produktu w wodzie, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie.

Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do gniazdka 
zasilania.
Trzymaj kabel zasilania i wtyczkę z dala od nagrzewających się powierzchni.
Zabezpiecz kabel zasilania i wtyczkę przed zamoczeniem.
Nie wkładaj i nie wkładaj wtyczki do gniazdka zasilania mokrymi dłońmi.
Nie używaj produktu, jeśli kabel zasilania jest uszkodzony. W sprawie wymiany 
kabla skontaktuj się z jednym z naszych międzynarodowych centrów obsługi 
klienta.
Ładuj, używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 15°C do 35°C.
Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
Używaj produktu wyłącznie z częściami dołączonymi do zestawu.

PRZECHOWYWANIE
Zawsze przechowuj urządzenie i przewód w suchym miejscu. Nie przechowuj 
ich w temperaturze powyżej 60°C (140°F).
Nie owijaj przewodu adaptera wokół urządzenia.

UŻYWANIE MIKRO-GOLARKI (Rys. 24)
Zamocuj precyzyjny mikro-golarkę na urządzeniu.
Ustaw urządzenie tak, aby mikro-golarka dotykała delikatnie twojej skóry pod 
kątem 45 stopni.
Krótkimi, dobrze skontrolowanymi ruchami zgol owłosienie wokół brody lub 
wąsa. Wolną dłonią naciągnij skórę, dzięki czemu włoski ustawią się prosto, 
ułatwiając golenie.

UWAGA: Mikro-golarka jest przeznaczona do dokładnego golenia okolic 
brody, wąsa i bokobrodów, nie służy do golenia całej twarzy. 

USUWANIE OWŁOSIENIA Z NOSA (Rys. 23)
Zamocuj końcówkę do usuwania owłosienia z nosa na urządzeniu.
Delikatnie wsuń końcówkę urządzenia do nozdrza lub do ucha.
Delikatnie wsuwaj i wysuwaj trymer z nozdrza lub ucha, jednocześnie obraca-
jąc urządzenie.
Nie wsuwaj trymera dalej niż 6 mm w głąb nosa czy ucha.

WSKAZÓWKI DLA OSIĄGNIĘCIA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW
Włosy na brodzie, wąsach i bokobrodach powinny być suche.
Przed używaniem trymera nie stosuj kremów ani balsamów. 
Uczesz zarost zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.
Zdejmij nasadkę grzebieniową, jeśli wyrównujesz linię zarostu na bokobro-
dach, przycinasz włosy na karku czy linię brody na szyi.

MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE KOŃCÓWEK TRYMERA I NASADEK GRZEBIENIOWYCH

UWAGA: Przed zdjęciem lub zamocowaniem końcówki zawsze upewnij się, 
że urządzenie jest wyłączone.

WYRÓWNYWANIE LINII ZAROSTU (Rys. 17-18)
Zamocuj precyzyjny trymer na urządzeniu i skieruj jego ostrze w kierunku 
twarzy.
Rozpocznij wyrównywanie krawędzi brody lub wąsa, delikatnie przyciskając 
ostrze do skóry. Przesuwaj trymer w kierunku krawędzi brody lub wąsa, aby 
przyciąć włosy w pożądanych miejscach na twarzy, a w kierunku od brody – na 
szyi.

Nr. Poziom Długość (mm)

Nr. Poziom Długość (mm)

OSTRZEŻENIA SŁUŻĄCE ZAPOBIEGANIU POPARZENIOM, PORAŻENIOM 
PRĄDEM, POŻAROM LUB OBRAŻENIOM CIAŁA:

PO ZAKOŃCZENIU PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA PRODUKTU NIE WYRZUCAJ GO WRAZ 
Z ODPADAMI DOMOWYMI.
ZUŻYTY PRODUKT NALEŻY ODDAĆ DO JEDNEGO Z NASZYCH CENTRÓW OBSŁUGI 
LUB DO ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA ZBIÓRKI ODPADÓW.

OSTRZEŻENIE: Nie wkładaj baterii, akumulatorów i ich zbiorników do ognia ani nie niszcz ich,     
ponieważ mogą one wybuchnąć lub emitować substancje toksyczne.

Po zakończeniu przydatności do użycia produktu nie wyrzucaj go wraz z odpadami 
domowymi, ale oddaj do oficjalnego punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu. W 
ten sposób chronisz środowisko (Rys. 25).

OCHRONA ŚRODOWISKA

WYJMOWANIE BATERII

Rys.26Rys.25

Wyjmij baterię z komory, za pomocą nożyczek odcinając połączenie między 
korpusem a linią zasilającą. Skręcaj przewody łączące, aż zostaną przerwane 
(Rys. 26). Baterię należy wyjąć z urządzenia tak, by zapobiec jego zarysowaniu. 

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć porażenia prądem.
2. Zdejmij tylną pokrywę trymera, najpierw podważając gumowy panel na urządze-
niu za pomocą płaskiego śrubokręta. Podważ włącznik/urządzenia za pomocą 
płaskiego śrubokręta. Odkręć górną obudowę śrubokrętem i podważ górną 
obudowę płaskim śrubokrętem. Spowoduje to odsłonięcie baterii.
3. Za pomocą przecinaków do drutu przytnij przewody prowadzące do akumulato-
rów.
4. Wyjmij baterie z produktu. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu prawidło-
wej utylizacji baterii. 

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Producent:
Wenzhou FANKE Electrical Appliance
Co., Ltd.
No.500, Twelve Littoral Road,
Longwan, Wenzhou, China


