
Komponenty i nazwy części

Dolne ostrze

Górne ostrze

Przycisk
Włącz/Wyłącz

Wskaźnik naładowania

Gniazdo ładowania

Dźwignia ostrza

AKCESORIA

3mm 6mm 10mm 13mm

Bezprzewodowa maszynka do strzyżenia
W celu właściwego i bezpiecznego używania urządzenia przed użyciem należy 
dokładnie przeczytać instrukcje.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je ładować przez 3 do 5 godzin. W 
celu ładowania podłącz przewód zasilający bezpośrednio do urządzenia 
(wskaźnik ładowania się zaświeci.). Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone 
podczas ładowania. Wskaźnik ładowania zacznie migać, gdy urządzenie będzie 
prawie w pełni naładowane. Gdy urządzenie naładuje się w 100% wskaźnik 
ładowania wyłączy się.

Informacje o produkcie

Instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo ładowania
Ładowanie baterii

Informację na temat korzystania z niniejszej instrukcji obsługi.
• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję   
obsługi.
• Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku
• W przypadku przekazywania urządzenia osobie trzeciej, dołącz do urządzenia 
także niniejszą instrukcję.
• Przestrzegaj instrukcji i zawartych w niej wskazówek.

Używanie bezprzewodowej maszynki do strzyżenia
Strzyżarka jest urządzeniem bezprzewodowym. Jeśli poziom naładowania jest 
niski, przewód zasilający można podłączyć bezpośrednio do urządzenia w celu 
dalszego używania go jako urządzenia przewodowego.
• Podłącz przewód zasilający do gniazdka o prawidłowym napięciu.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Profesjonalna strzyżarka do włosów

Mocna głowica

Przewód

Regulacja ostrzy

Model: KM-1990



Rozwiązywanie problemów

• Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do urządzenia. Upewnij się, że 
maszynka jest wyłączona podczas ładowania.
• W celu pracy przewodowej podłącz urządzenie kablem przez gniazdo 
ładowania do prądu. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, należy ładować 
urządzenie przez 1 minutę (wyłączone) przed użyciem jako urządzenia 
przewodowego.
• Jeśli przewód pozostanie podłączony, automatycznie naładuje urządzenie 
(urządzenie nie może być w użyciu).

Jeżeli urządzenie nie działa lub nie ładuje się, sprawdź następujące elementy:
• Sprawdź, czy jest odpowiednie napięcie w gniazdku podłączając do niego inne 
urządzenie (w dobrym stanie technicznym).
• Upewnij się, że gniazdo ładowania strzyżarki oraz końcówka kabla zasilającego 
nie są zanieczyszczone.
• Upewnij się, że zespół ostrzy maszynki porusza się swobodnie i jest prawidłowo 
zamontowany.

Zestaw nasadek
Aby przymocować nasadkę grzebieniową, przytrzymaj ją zębami do góry i 
zatrzaśnij mocno na dolnej części ostrza maszynki.
W celu osiągnięcia równomiernego przycięcia włosów płaska część nasadki 
grzebieniowej powinna być nieustannie w kontakcie ze skórą głowy.  Maszynką 
poruszaj powoli przeciw kierunkowi wzrostu włosów.

Bateria
Gdy akumulator jest w pełni naładowany, czas pracy urządzenia wynosi 150 
minut. Przy całkowicie rozładowanej baterii pełny cykl ładowania trwa 1 godzinę 
(za wyjątkiem pierwszego użycia gdzie należy ładować urządzenie przez 3 do 5 
godzin.

Zalecenie: akumulatory należy ładować tylko wtedy, gdy wydajność 
sprzętu znacznie się pogorszyła.

Dźwignia regulująca ostrza
Dźwignia regulująca ostrza zmienia dokładność cięcia. Gdy 
dźwignia znajduje się w najwyższym położeniu, ostrze 
wykona najkrótsze cięcie. Przesuwając dźwignie w dolną 
pozycję, ostrze będzie wykonywało dłuższe cięcia.

1. Przed zmianą zestawu noży wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
2. Odkręć śruby zestawu ostrzy; zdemontuj dolne i górne ostrze.
3. Wyczyść lub wymień ostrza.

Podczas montażu ustawić dźwignię regulacyjną ostrza na najkrótszą 
długość cięcia.

3. Aby ponownie złożyć zestaw ostrzy, umieść górne ostrze na plastikowej 
krzywce.
4. Ustaw dolne ostrze i włóż ponownie dwie śruby.

5. Przed dokręceniem śrub wyrównaj dolne ostrze (rys. 7) tak, aby między 
przednią krawędzią dolnego ostrza a przednią krawędzią górnego ostrza był 
odstęp od 0,5 mm do 1,0 mm (ryc. 7).
6. Dokręć śruby.

Wymiana (czyszczenie) zestawu ostrzy
UWAGA! Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może 
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie.

UWAGA! Nie używaj urządzenia, jeśli zęby są uszkodzone lub 
brakuje ich na ostrzu lub ostrza są źle ustawione, ponieważ może to 
spowodować obrażenia.
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