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МУЛЬТИТРИМЕР 
10-В-1 MT727E

УКРАЇНСЬКА

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ
– Переконайтеся, що перемикач приладу знаходиться в положення 0/OFF 
(ВИМКНЕНО).

– Для заряджання приладу вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладові 
й під’єднайте блок живлення до розетки.
– Перед першим використанням приладу він має пройти 2 послідовних цикли 
заряджання тривалістю 8 годин кожний.
– При наступних заряджаннях знадобиться лише 1 цикл тривалістю 8 годин.

ПРИМІТКА:
– Після закінчення 8-годинного циклу заряджання світловий індикатор погасне.
– Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 60 хвилин використання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО NI-MH АКУМУЛЯТОРІВ ПРИЛАДУ
Для підтримання максимально можливої автономії акумуляторів приладу слід 
проходити 2 послідовних цикли заряджання (2 × 8 годин) приблизно кожних 3 місяці. 
Крім того, NI-MH акумулятори приладу досягають повної автономії лише після перших 
4 циклів заряджання (4 × 8 годин).

ОПТИМАЛЬНА ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРІВ
Для підтримання оптимальної ємності акумуляторів кожні 6 місяців слід повністю 
розрядити прилад, а потім перезарядити його протягом 8 годин.

АВТОНОМНА РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРІВ
У приладу, що отримав повний заряд акумулятору, слід від’єднати блок живлення від 
електромережі й від приладу та налаштувати прилад до використання.

НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ
– Перед кожним використанням приладу переконайтеся, що він не має видимих 
ознак пошкодження. Не використовуйте пошкоджений прилад.
– Переконайтеся, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.
– Переконайтеся, що акумулятори приладу достатньо заряджені.
– Користуйтеся приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі. 

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ ЩЕТИНИ
Гребінчаста направляюча насадка для щетини надає змогу підтримувати ідеальну 
довжину волосся від 1,0 до 3,5 мм. Спробуйте кілька варіантів, щоб підібрати 
оптимальну довжину стрижки. Беріть до уваги, що мінімальній довжині 1 мм 
відповідає найкоротша щетина, при максимальній довжині 3,5 мм – коротка акуратна 
борода.
– Налаштуйте довжину стрижки (1,0 – 3,5 мм) за допомогою перемикача у верхній 
частині насадки.
– Як тільки бажану довжину стрижки обрано, направляюча автоматично заблокується 
в налаштованому положенні для забезпечення рівномірної довжини стрижки.
– Увімкніть прилад, посунувши перемикач вгору; леза почнуть рухатись, ви можете 
починати стрижку.

НАЛАШТУВАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ
– Встановіть ковзним рухом направляючу таким чином, щоб зубчасті леза тримеру 
посіли відповідне місце під гребінчиками насадки (Рис. 1).

– Защепніть з клацанням направляючу, легко натиснувши на задню частину 
направляючої у напрямку вздовж тильної частини леза (Рис. 2).

– Насадка з чутним клацанням буде зафіксована під тильною частиною леза. 

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРУ БЕЗ НАПРАВЛЯЮЧОЇ
– Тример можна використовувати для окантовки/оформлення краю бороди, а також 
для отримання точнішого результату (0,4 мм).
– Стисніть насадку пальцями з двох сторін гребінця таким чином, щоб вивільнилася її 
задня частина, зафіксована на лезах (Рис. 3).

– Зніміть направляючу з корпусу тримера.

НАЛАШТУВАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ НОСУ/ВУХ
– Встановіть виступ на корпусі тримеру у відповідний отвір насадки.
– Сумістіть задній виступ насадки з виїмкою на тильній частині ручки.
– Насадку слід розмістити під кутом таким чином, щоб 2 виступи спирались на 
металічні затискачі ручки приладу.
– Зафіксуйте насадку на приладі.

НАЛАШТУВАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ГОЛІННЯ (БРИТВИ)
– Сітчаста насадка для гоління використовується для досягнення гладкої шкіри, 
позбавленої від волосся.
– Переконайтеся перед початком роботи, що насадка не має пошкоджень.
– Увімкніть тример.
– Обережними рухами посувайте бритву, додаючи мінімального тиску й голіть 
волосся у напрямку протилежному напрямку їх росту.
– Не вимикайте прилад, поки бритва знаходиться на волоссі.

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищувати після 
кожного використання.
– Після завершення використання приладу зніміть направляючу. Ополосніть 
направляючу під проточною водою й ретельно висушіть перед тим, як прибрати 
прилад на зберігання або знову використати його.
– За допомогою щіточки з комплекту постачання видаліть стрижене волосся й 
забруднення.
– Не використовуйте гострі предмети для очищення лез тримера.
– Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу.
– Зняти леза можна утримуючи корпус тримера однією рукою й натискаючи на леза 
вгору великим пальцем другої руки від’єднайте їх від корпусу.
– Встановіть леза на прилад, переконавшись що їх основа встала на відповідне місце 
на корпусі й защепнувши на леза у встановленому положенні.
– Акуратно здуйте волосся, накопичене під лезами.
– Леза можна промивати під проточною водою.
– Перш ніж встановити леза на прилад, переконайтеся, що вони повністю висохли.
– Після закінчення догляду увімкніть прилад й змастіть леза декількома краплями 
мастила з комплекту постачання. Використовуйте тільки мастило, котре постачається 
разом із приладом: його формулу спеціально розроблено для високошвидкісних 
машинок для стрижки; мастило не випаровується й не уповільнює роботу лез. 

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з 
безпеки. 


