Электробритвы Remington XR1530 Ultimate Series Rotary
Shaver R7: Инструкция пользователя

Ultimate Series Rotary Shaver

R7/R8
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PУCCKИЙ
Бритва электрическая
Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно
ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с
него упаковку.
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ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

FR

• Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше
восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и
опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями возможно только после
соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром
взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей,
связанных с его эксплуатацией.
• В переходнике установлен трансформатор. Не обрезайте переходник,
чтобы заменить его другой вилкой, поскольку это приведет к
возникновению опасной ситуации.
Допускается чистка под проточной водопроводной водой.
E Подходит для использования в ванной и душе.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем промывать рукоятку водой,
отсоедините ее от шнура питания.
• Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь
можно получить в авторизованных сервисных центрах.
• Это изделие необходимо использовать только с зарядным
переходником из комплекта поставки.
• Обязательно заменяйте зарядный переходник или зарядное устройство,
если они повреждены, оригинальными устройствами того же типа.
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PУCCKИЙ
•
•
•
•
•
•
•

Не используйте бритву, зарядный переходник, зарядное устройство или другие
компоненты, если они повреждены, поскольку это может привести к травме.
Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых
поверхностей.
Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или
применения в салонах.

КОМПОНЕНТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Выключатель
Головка и лезвия
Отсек для сбора волос
Индикатор заряда батареи и индикатор
низкого уровня заряда батареи (R7)
Индикатор уровня заряда (R8)
Выдвижной триммер
Кнопка фиксатора триммера
Разъем питания
Подставка для подзарядки
Насадка (R8)

11. Колесико регулировки насадкирасчески (R8)
12. Насадка для подравнивания бороды
(R8)
13. Переходник (На рисунке не показано)
14. Защитный колпачок (На рисунке не
показано)
15. Щетка для чистки (На рисунке не
показано)
16. Чехол для хранения (не показан)

НАЧАЛО РАБОТЫ
ЗАРЯДКА БРИТВЫ
Примечание: Данная бритва предназначена только для использования в
беспроводном режиме.
1. Убедитесь, что изделие выключено.
2. Подключите адаптер к зарядному устройству, а затем – к розетке.
3. Поместите бритву в зарядное устройство.
4. Перед первым применением заряжайте устройство по меньшей мере 24 часа.
•
Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6
месяцев с последующей зарядкой в течение 24 часов.
•
Устройство автоматически адаптируется к напряжению сети 100 - 240 В.
R7
•
При низком уровне заряда верхний светодиодный индикатор засветится
красным.
•
Во время зарядки нижний светодиодный индикатор засветится зеленым. После
полного заряда оба светодиодных индикатора выключатся.
•
Полная зарядка длится 4 часов.
4

PУCCKИЙ
R8
•
Когда бритва включена, указатель уровня заряда будет отображать величину
оставшегося заряда. Во время зарядки светодиодные индикаторы циклически
светятся по кругу. После полного заряда все светодиодные индикаторы
включатся, а потом выключатся.
•
Для полного заряда аккумулятора требуется 90 минут.

GB

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ES

Для повышения эффективности бритья рекомендуется использовать новую бритву
ежедневно до четырех недель, чтобы ваши борода и кожа имели возможность
привыкнуть к новой бритвенной системе.
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БРИТЬЕ
1. Включите бритву.
2. Свободной рукой натягивайте кожу, чтобы волоски расположились
перпендикулярно коже.
3. Во время бритья не следует сильно давить на бритву (сильное давление может
привести к повреждению головок и сделать их особо уязвимыми к поломке).
4. Выполняйте короткие круговые движения.
БРИТЬЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ДЛЯ БРИТЬЯ
•
При бритье с использованием геля следуйте тем же указаниям, что и при сухом
бритье.
•
ВНИМАНИЕ
•
По завершении бритья с использованием геля сполосните головку и лезвия под
теплой водой, чтобы очистить прибор от излишков геля и мусора.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА
•
Чтобы воспользоваться триммером, нажмите кнопку фиксатора триммера.
•
Триммер следует держать под правильным углом к коже.
•
Для выполнения быстрой, легкой и профессиональной стрижки расположите
триммер на желаемую линию стрижки.
•
Чтобы убрать триммер, нажмите на него, пока он не защелкнется.
НАСАДКА ТРИММЕРА ДЛЯ БОРОДЫ (R8)
Чтобы установить насадку для подравнивания бороды, выполните следующие
действия:
1. Выключите бритву.
2. Возьмитесь за головку и блок лезвий. Отсоедините их от корпуса бритвы (рис. A).
3. Защелкните используемую насадку-расческу на насадке для подравнивания
бороды (рис. B).
4. Совместите нижнюю часть насадки триммера для бороды с шестиугольным
углублением в корпусе бритвы до щелчка (рис. C).
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PУCCKИЙ
•
•

Для подравнивания волос близко к коже используйте триммер без насадкирасчески. Таким образом, длина стрижки составит 1 мм, а если держать лезвия
перпендикулярно к коже, длина стрижки составит 0,4 мм.
Отрегулируйте насадку-расческу, поворачивая колесико регулировки в верхней
части по часовой стрелке, чтобы увеличить длину стрижки, либо против часовой
стрелки, чтобы уменьшить длину стрижки. Выбранная настройка показана на
шкале.

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА
•
•

Движения должны быть умеренными или медленными, поглаживающими.
Короткие круговые движения в сложных местах могут способствовать лучшему
сбриванию, особенно в области шеи и подбородка.
НЕ нажимайте чрезмерно на кожу, чтобы не повредить вращающиеся головки.

УХОД ЗА БРИТВОЙ:
Устройство рекомендуется чистить после каждого использования.
1. Возьмитесь за головку и блок лезвий. Отсоедините их от корпуса бритвы (рис. D).
2. Снимите переднюю часть с отсека для сбора волос (рис. E).
3. Слегка постучите по плоской поверхности, чтобы удалить частички волос, и
вычистите щеткой или вымойте теплой водой оставшиеся волоски (рис. 1 и 2).
4. Защелкните поверхность бритвы после того, как она высохнет, обратно на отсек
для сбора волос.
•
Легче и гигиеничнее всего чистить устройство путем промывания головки теплой
водой после использования.
•
Смазывайте зубцы триммера каждые полгода, капнув каплю масла для швейных
машин..

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ
Настоятельно рекомендуется, чтобы извлечение перезаряжаемой батареи выполнял
специалист. На частях корпуса бритвы и приспособлениях есть острые края.
Неправильное обращение может привести к травме.
•
Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
•
При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
1. Снимите головку бритвы (потяните ее).
2. Маленькой отверткой подденьте рукоятку за «воротничок».
3. Маленькой отверткой подденьте переднюю крышку на корпусе.
4. Выкрутите три винта на передней части бритвы.
5. Маленькой отверткой подденьте открывшийся внутренний корпус, получая
доступ к батарее.
6
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6.
•

Отделите батарею от печатной платы.
Батарея подлежит безопасной утилизации.
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ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

W

Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую
среду и здоровье приборы и батареи одноразового или
многоразового использования, помеченные одним из этих
символов, необходимо утилизировать отдельно от
несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте
электрические и электронные изделия, а также (если это
применимо) батареи одноразового или многоразового
использования в соответствующих официальных пунктах
повторной переработки / сбора отходов.
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УКРАЇНСЬКА
Дякуємо, що придбали продукцію компанії Remington®. Уважно прочитайте
наведені інструкції та зберігайте їх у безпечному місці. Перед використанням виробу
зніміть всі елементи пакування.

GB

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

NL

• Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами
з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за
умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення
пов’язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не
дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне
обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно
за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку батьків.
Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей
молодше 8 років.
• Адаптер містить трансформатор. Не обрізайте адаптер, щоб замінити
штепсель на інший, це може спричинити небезпеку.
Допускається очищення під краном із водопровідною водою.
E Підходить для використання у ванній або душовій кімнатах.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед чищенням у воді від’єднайте шнур живлення.
• Не використовуйте пристрій, якщо його шнур пошкоджено. Заміну
пристрою можна здійснити в міжнародних центрах обслуговування
компанії.
• Цей виріб можна використовувати лише з зарядним адаптером, що
постачається в комплекті.
• Обов’язково замінюйте зарядний адаптер або зарядний пристрій, якщо
їх пошкоджено, аналогічними оригінальними виробами.
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УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•

Не користуйтеся бритвою, зарядним адаптером, зарядним пристроєм та іншими
компонентами, якщо вони пошкоджені, оскільки це може призвести до
травмування.
Не залишайте пристрій без уваги, якщо його підключено до розетки мережі
живлення (не стосується процесу заряджання).
Тримайте штекер та шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
Не підключайте та не відключайте пристрій від мережі живлення вологими
руками.
Не перекручуйте, не переламуйте та не намотуйте кабель навколо пристрою.
Цей пристрій не призначено для комерційного використання або роботи в
перукарнях.

ЧАСТИН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вимикач
Головка та ріжучий блок
Відсік для збирання волосся
Світловий індикатор заряджання й
індикатор низького рівня зарядження
батареї (R7)
Покажчик заряду (R8)
Висувний тример
Кнопка фіксатора тримера
Контакти для заряджання

9. Зарядний пристрій
10. Насадка (R8)
11. Диск регулювання гребінцевої насадки
(R8)
12. Насадка тримера для бороди (R8)
13. Адаптер (не показано)
14. Захисна перегородка голівки (не
показано)
15. Щітка для чищення (не показано)
16. Сумка для зберігання (не показано)

ПЪРВИ СТЪПКИ
ЗАРЯДЖАННЯ БРИТВИ
Примітка. Вказана бритва призначена для використання виключно без підключення
шнура живлення.
1. Переконайтеся в тому, що пристрій вимкнено.
2. Під’єднайте зарядний пристрій до адаптера, після чого увімкніть зарядний
пристрій в мережу живлення.
3. Встановіть бритву в зарядний пристрій.
4. Перед першим використанням слід заряджати бритву протягом 24 годин.
•
Для подовження терміну використання батарей необхідно давати їм повністю
розряджатися кожні 6 місяців, після чого їх слід заряджати протягом 24 годин.
•
Пристрій автоматично підлаштовується під напругу живлення, якщо вона не
виходить за межі діапазону 100—240 В.

9

УКРАЇНСЬКА
R7
•
При низькому заряді батареї верхній світлодіодний індикатор світиться червоним
кольором.
•
Протягом зарядження нижній світлодіодний індикатор світиться зеленим
кольором. Після завершення зарядження обидва світлодіодні індикатори
вимкнуться.
•
Для повноцінного заряджання пристрою потрібно 4 годин.

GB

R8
•
Покажчик рівня заряду відображає залишковий рівень заряду при увімкнутій
бритві. Під час зарядження світлодіодні індикатори циклічно блимають по колу.
Після завершення зарядження всі світлодіодні індикатори увімкнуться, а потім
вимкнуться.
•
Для повного циклу заряджання потрібно 90 хвилин.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

FI

Також рекомендується проводити щоденне гоління з новою бритвою протягом 4
тижнів від початку її використання. Таким чином ваша шкіра та волосся на підборідді
адаптуються до нової системи для гоління.

SK

ГОЛІННЯ
1. Увімкніть бритву.
2. Натягніть шкіру вільною рукою так, щоб волосся стирчало догори.
3. Під час гоління важливо не перевищити зусилля, що докладається до голівок для
гоління (надмірне натиснення може призвести до пошкодження голівок та
вразливості до розламування).
4. Намагайтеся водити бритвою невеликими обертальними рухами.
ГОЛІННЯ ІЗ ГЕЛЕМ ДЛЯ ГОЛІННЯ
•
Під час використання гелю для гоління дотримуйтеся інструкцій для сухого
гоління.
•
ОБЕРЕЖНО
•
Після використання бритви разом із гелем для гоління слід промити теплою
водою голівку і різці, щоб вичистити залишки гелю та інший бруд.
ПІДРІВНЮВАННЯ ВОЛОССЯ
•
Натисніть кнопку тримера, щоб витягнути дрібний тример.
•
Тримайте тример під прямим кутом до шкіри.
•
Розташуйте тример на бажаній лінії підрівнювання волосся, щоб досягти
швидкого та легкого професійного підрівнювання.
•
Для повернення тримера в складене положення слід злегка натиснути на нього,
поки він не зафіксується.
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УКРАЇНСЬКА
НАСАДКА ТРИМЕРА ДЛЯ БОРОДИ (R8)
Щоб установити насадку тримера для бороди, виконайте наступні дії:
1. Вимкніть бритву.
2. Візьміться за головку та блок лез і зніміть їх із корпусу бритви (рис. A).
3. Якщо необхідно скористатися гребінцевою насадкою, встановіть її на насадку
тримера для бороди (рис. B).
4. Вирівняйте нижню поверхню насадки тримера для бороди за шестигранним
жолобком на корпусі бритви, після чого зафіксуйте насадку на місці (ви маєте
почути звук клацання, рис. C).
•
Для підстригання волосся близько до шкіри використовуйте тример без
гребінцевої насадки. Таким чином довжина стрижки складе 1 мм, а якщо тримати
леза перпендикулярно до шкіри, довжина стрижки складе 0,4 мм.
•
Відрегулюйте налаштування гребінцевої насадки, повертаючи диск регулювання
на верхній частині насадки за годинниковою стрілкою або проти неї, щоб
відповідно збільшити або зменшити довжину стрижки. Вибране налаштування
відображатиметься на шкалі.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ
•
•

Намагайтеся робити помірні нешвидкі рухи без ривків. Невеликі обертальні рухи
в місцях, де волосся важко піддається голінню, допомагає забезпечувати чистіше
гоління. Особливо це стосується шиї та лінії підборіддя.
НЕ ПРИТИСКАЙТЕ занадто голівки до шкіри, щоб не допустити пошкодження
обертальних голівок.

ДОГЛЯД ЗА БРИТВОЮ
Рекомендується чистити бритву після кожного використання.
1. Візьміться за головку та блок лез і зніміть їх із корпусу бритви (рис. D).
2. Від’єднайте передню частину від відсіку для збирання волосся (рис. E).
3. Стрясіть надлишок зголеного волосся з відсіку для збирання волосся (рис. F).
Підрізане волосся також можна усунути з відсіку для збирання волосся та/або з
насадки для гоління, промиваючи їх водою.
4. Після висихання помістіть насадку для гоління назад на відсік для збирання
волосся.
•
Найлегший та найбільш гігієнічний спосіб чищення пристрою полягає в
споліскуванні голівки пристрою у теплій воді щоразу після використання.
•
Змащуйте зубчики тримера кожні шість місяців однією краплею мастила для
машин для шиття.
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УКРАЇНСЬКА
ВИЛУЧЕННЯ БАТАРЕЙКИ

GB

Наполегливо рекомендується, щоб батарею з можливістю заряджання виймав
спеціаліст. Частини корпусу бритви та приладдя мають гострі краї та можуть призвести
до травмування в разі неналежного поводження.
•
Перед утилізацією пристрою із нього слід дістати батарею.
•
Перед тим як діставати батарею із пристрою, його треба від’єднати від мережі
живлення.
1. Зніміть голівку з бритви (відтягніть голівку угору та зніміть її).
2. За допомогою маленької викрутки підчепіть верхню частину ручки за «комірець».
3. За допомогою маленької викрутки підчепіть та від’єднайте передню кришку від
корпусу.
4. Викрутіть три гвинти, що розташовуються спереду бритви.
5. За допомогою маленької викрутки підчепіть та підійміть розблоковану внутрішню
частину корпусу, щоб отримати доступ до батареї.
6. Підчепіть та роз’єднайте батарею із друкованою платою.
•
Після цього слід утилізувати батарею в безпечний спосіб.

DE
NL
FR
ES
IT
DK
SE
FI
PT
SK

УТИЛІЗАЦІЯ

W

CZ
Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров’ю людей через дію
небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї
одноразового або багаторазового використання, що позначені
одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим
сміттям. Обов’язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а
також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового
використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

PL
HU
RU
TR
RO
GR
SI
HR
UA
BG
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Весы напольные

Электрочайники

Фены

Соковыжималки

Пенки, гели и лосьоны для
бритья

Мужская парфюмерия

Воздухоочистители (мойки
воздуха)

Кофеварки и кофемашины

