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SIKKERHET	 ___________________________

Vær oppmerksom på følgende instruksjoner når 
du bruker apparatet:

 7 Apparatet er utelukkende beregnet for hus-
holdningsbruk.

 7 Dette apparatet er kun designet for å trimme 
menneskehår og skjegg. All annen bruk er ut-
trykkelig forbudt. 

 7 Bruk eller lad aldri apparatet i badekaret, du-
sjen eller over en vask fylt med vann. Det skal 
heller ikke brukes med våte hender.

 7 Bruk aldri apparatet hvis det, klippehodet 
eller strømadapteren viser tegn på skade.

 7 Bruk bare apparatet med delene og strøma-
dapteren som følger med.

 7 Forsiktig! Hold alltid apparatet og strømadap-
teren tørre.



NORSK 5

SIKKERHET	 ___________________________

 7 Når apparatet lades, må det på ingen måte 
komme i kontakt med vann eller annen væske. 

 7 Ikke senk apparatet i vann.
 7 Koble alltid kabelen fra stikkontakten etter la-
ding og koble strømadapteren fra stikkontak-
ten.

 7 Ikke slipp apparatet.
 7 Ladeadapter og strømkabel kan ikke repare-
res når de er skadet. Forsikre deg om at du 
kaster ladeadapteren i samsvar med miljøan-
visningene. Du kan få den nye laderen din fra 
produsenten eller autorisert tjenesteleveran-
dør.

 7 Ikke plasser apparatet, tilbehør eller strøma-
dapter på eller i nærheten av varme overfla-
ter.

 7 Kontroller at nettspenningen på merkelappen 
tilsvarer den lokale strømforsyningen. 

 7 Hold apparatet utilgjengelig for barn.
 7 Trekk ut strømledningen før rengjørong eller 
vedlikehold.
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SIKKERHET	 ___________________________

 7 Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år 
og oppover og personer med redusert fysisk 
eller psykisk helse eller som mangler erfaring 
og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjo-
ner om bruk av apparatet på en sikker måte 
og forstår farene som er involvert. Barn skal 
ikke leke med apparatet. Rengjøring og ved-
likehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

 7 Ikke åpne apparatet under noen omstendig-
heter. Ingen garantikrav godtas for skader 
forårsaket av feil håndtering.
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OVERSIKT	____________________________

Kjære kunde,

gratulerer med kjøpet av  
GRUNDIG MC 6840 hår- og 
skjeggklipper.

Les følgende brukermerknader 
nøye for å sikre at du kan glede 
deg over ditt GRUNDIG-kvalitets-
produkt i mange år fremover.

En	ansvarlig	tilnærming!
GRUNDIG fokuserer 
på kontraktsfestede 
sosiale arbeidsfor-
hold med rettferdig 
lønn for både interne 
ansatte og leveran-

dører. Vi legger også stor vekt på 
effektiv bruk av råvarer med konti-
nuerlig avfallsreduksjon på flere 
tonn plast hvert år. Videre er alt til-
behøret vårt tilgjengelig i minst 5 år. 
For en fremtid som er verdt å leve. 
Grundig.

Kontroller
Se illustrasjonene på side 3.

A  Justerbar kam (x2)

B  Klippehode

C  Knapp for tynneplate

D  LED-indikator for ladeindikator 

E  På/-av-bryter
F  Hoveddel

tilbehør
Strømadapter

Ladeplugg

Rengjøringsbørste

Olje
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STRØMFORSYNING	___________________

Brukes	med	strømadapte-
ren
Kontroller at spenningen som er 
angitt på typeskiltet til strømadap-
teren tilsvarer den lokale strømfor-
syningen.

Den eneste måten å koble appa-
ratet fra strømforsyningen på er å 
fjerne strømpluggen fra strømadap-
teren.

1	Koble ladepluggen til stikkontak-
ten og strømadapteren til stikkon-
takten.

Merk
 7 Sporet på ladepluggen må sam-
svare med hakket i stikkontakten.
– LED-ring D  vil begynne å 

blinke når batteriene byttes. 
Når klipperen er fulladet, vil 
LED-ringen D  lyse kontinuer-
lig.

2	LED-ring D  vil begynne å blinke 
når enheten når lav batterikapa-
sitet under drift. 
– Når batteriene er utladet: LED-

ring D  vises ikke.

Merknader
 7 Tøm apparatet ved normal bruk. 
Lad deretter opp til full kapasi-
tet. Maksimal batterikapasitet 
oppnås først etter flere ladings/
utladningssykluser.

 7 Når du lader enheten, kan den 
brukes til å klippe håret. LED-rin-
gen D  vil lyse kontinuerlig.

 7 Adapteren og enheten F  kan 
bli varm under lading; dette er 
normal drift.

Forsiktig
 7 Ikke bruk enheten som er koblet 
til strømadapteren i lang tid, el-
lers kan den brenne ut adapte-
ren.

3	Koble adapteren fra veggen og 
sokkelen når den ikke er i bruk.

Forsiktig
 7 Når du er på badet eller ved en 
vanntilkobling, må du bare bruke 
apparatet i batterimodus; aldri 
kjøre den fra strømnettet.
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FORBEREDELSE	________________________

Merknader
 7 Trimmingslengden uten kamme-
system er 1,5 mm.

 7 Trimming uten kam er  
perfekt for designerstubb.

 7 Klippehodets bredde er 40 mm.

Stille	inn	trimmelengden
Den justerbare kammen A  gjør at 
apparatet kan justeres i 12 forskjel-
lige lengder:

Justerbar	kam	 A  

Kam 1 3 mm

Kam 1 6 mm

Kam 1 9 mm

Kam 1 12 mm

Kam 1 15 mm

Kam 1 18 mm

Kam 2 18 mm

Kam 2 21 mm

Kam 2 24 mm

Kam 2 27 mm

Kam 2 30 mm

Kam 2 33 mm

1	Skyv den justerbare kammen 
A  over klippehodet B . Forsikre 
deg om at hakkene på de juster-
bare kammene er riktig satt inn i 
sporene på sidene av apparatet. 

2	 Juster trimmelengden ved å 
trykke den forover eller bakover i 
ønsket posisjon. Forsikre deg om 
at den justerbare kammen klikker 
på plass.

3	Fjern den justerbare kammen 
A  fra apparatet etter bruk.
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DRIFT	 ________________________________

Hårtrimming
Forsikre deg om at håret er rent og 
helt tørt.

Legg et håndkle rundt nakken og 
skuldrene til personen du trimmer. 
Forsikre deg om at personen sitter 
slik at hodet er omtrent i øyehøyde. 
Før du trimmer, kam håret slik at det 
faller naturlig og du kan se i hvilken 
retning det vokser i.

1	 Juster trimmingslengden ved å 
se avsnittet "Klargjøring ".

2	Trykk på av/på-bryteren E  for å 
slå på apparatet.

3	Plasser klippehodet B  på per-
sonens hår.

4	Flytt klippehodet B  mot hårvek-
stens retning. Bruk bare et lite 
trykk når du kutter med lang-
somme, milde bevegelser.

5	Etter bruk, slå av apparatet med 
På/Av-bryteren E .

Nyttige	tips
 7 Klipp alltid mot hårets naturlige 
retning.

 7 Når du kutter, ta en pause med 
jevne mellomrom. Du kan alltid 
gjøre en korreksjon, men ikke når 
håret er klippet.

 7 Kutt bare en liten mengde første 
gang du bruker den. Dette er 
den eneste måten å bli vant til de 
variable posisjonene på.

 7 Fortsett å kamme håret. Bare se 
etter hår som er for langt og kam 
ut klippet hår.

Skjeggtrimming	
1	 Juster trimmingslengden ved å 

se avsnittet "Klargjøring ".

2	Trykk på av/på-bryteren E  for å 
slå på apparatet.

3	Plasser klippehodet B  på skjeg-
get.

	Knapp	for	tynneplate	 C

For å skyve ut eller sette inn tynn 
kam, kan du velge å flytte knappen 
for tynneplate fra bak til front eller 
fra front til bak.

FORBEREDELSE	________________________
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DRIFT	 ________________________________

4	Flytt klippehodet B  mot hårvek-
stens retning. Bruk bare et lite 
trykk når du kutter med lang-
somme, milde bevegelser. 

5	Etter bruk, slå av apparatet med 
På/Av-bryteren E .

Merknader
 7 Hvis apparatet er tettet av tykt 
hår mens du bruker det, må du 
slå det av. Hvis du kjører den 
fra strømnettet, trekker du ut 
kontakten. Fjern den justerbare 
kammen A  og rengjør klippe-
hodet B  med den medfølgende 
børsten. Rengjør apparatet som 
beskrevet i avsnittet "Rengjøring 
og stell".

 7 Fjern den justerbare kammen 
A  for å trimme konturer. Bruk 
apparatet uten kammene (klip-
pelengden er 1,5 mm).
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RENGJØRING	OG	STELL	 _______________

Generell	informasjon
Apparatet må rengjøres regelmes-
sig slik at du kan fortsette å nyte 
topp ytelse og optimale resultater. 

Rengjøring	
1	Trykk på av/på-bryteren E  for å 

slå av apparatet og trekk ut strø-
madapteren hvis du kjører det fra 
strømnettet.

2	Fjern den justerbare kammen 
A  fra apparatet. Rengjør klippe-
hodet B  med den medfølgende 
rengjøringsbørsten. 

3	Fjern klippehodet B  ved å skyve 
bladet utover. Rengjør klipp-
ehodet B  og hulrommet i ap-
paratet med den medfølgende 
rengjøringsbørsten. 

4	Sett inn klippehodet B  ved først 
å plassere kloen i hulrommet og 
trykke på klippehodet til det klik-
ker på plass.

Merknader
 7 Bruk aldri vann eller andre væs-
ker til å rengjøre apparatet. Bruk 
kun den medfølgende rengjø-
ringsbørsten.

 7 Du kan skylle klippehodet og de 
justerbare kammene med vann, 
men du må først fjerne dem fra 
apparatet.

 7 Fjern eventuelle hårklipp etter 
hver bruk.

 7 Apparatets klippehode trenger 
normalt ikke å smøres med olje. 
Hvis du vil opprettholde den 
opprinnelige tilstanden til klippe-
hodet så lenge som mulig, er det 
verdt å smøre det med jevne mel-
lomrom (med medfølgende olje).
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INFORMASJON	_______________________

Lagring
 7 Hvis du ikke har tenkt å bruke 
apparatet på lenge, må du lagre 
det nøye.

 7 Forsikre deg om at den er frako-
blet og er helt tørr. 

 7 Oppbevar apparatet på et kjø-
lig, tørt sted.

 7 Sørg for at apparatet holdes util-
gjengelig for barn.

Overholdelse	av	WEEE-di-
rektivet	og	avhending	av	
avfallsproduktet	
Dette produktet er i samsvar med 
EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU).  
Dette produktet har et klassifise-
ringssymbol for kasserte elektriske 
og elektroniske produkter (EE-av-
fall).

Dette symbolet indikerer 
at dette produktet ikke 
skal kastes med annet 
husholdningsavfall ved 
slutten av levetiden. 

Brukt utstyr må returneres til offisielt 
innsamlingssted for gjenvinning av 
elektriske og elektroniske enheter. 
For å finne disse innsamlingssyste-
mene, kontakt lokale myndigheter 
eller forhandleren der produktet ble 
kjøpt. Hver husstand spiller en viktig 

rolle i gjenvinning og resirkulering 
av gamle apparater. Passende av-
hending av brukte apparater bidrar 
til å forhindre potensielle negative 
konsekvenser for miljøet og men-
neskers helse.

Overholdelse	av	RoHS	
-direktivet
Produktet du har kjøpt er i samsvar 
med EU RoHS-direktivet (2011/65/
EU). Det kan ikke inneholde farlig 
og forbudt materiell som er angitt 
i direktivet.

Emballasjeinformasjon
Produktemballasje pro-
duseres av resirkuler-
bare materialer i 
samsvar med våre nasjo-

nale miljøforskrifter. Emballasjema-
terialene skal ikke avhendes 
sammen med husholdningsavfall 
eller andre typer avfall. Ta dem til 
mottak for emballasjemateriale som 
er utpekt av lokale myndigheter.
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INFORMASJON	_______________________

Tekniske	data
Driftstemperatur:		
+5˚C - +40˚C

Lagringstemperatur:		
0˚C -+40˚C

Elektrisk	isolasjonsklasse:	II

Design og spesifikasjoner kan en-
dres uten varsel.

Parameter	for	ekstern	
strømforsyning
Produsent: E-TEK Electronics 
Manufactory CO., LTD
Modellidentifikator:	
ZDJ045100EU
Inngangsspenning:	100-
240V~
Inngangsfrekvens:	50/60 Hz
Inngangsstrøm:	0,2 A
Utgangsspenning:	4,5 V
Utgangsstrøm:	1,0 A
Utgangseffekt:	4,5 W
Gjennomsnittlig	aktiv	
effektivitet:	76,23 %
Effektivitet	ved	lav	
belastning	(10	%):	Ikke relevant
Strømforbruk	uten	
belastning:	0,07 W
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SÄKERHET	____________________________

Observera följande instruktioner när apparaten 
används.

 7 Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
 7 Denna apparat är avsedd för trimning av 
människohår och skägg. All annan använd-
ning är uttryckligen förbjudet. 

 7 Använd aldrig och ladda inte apparaten i 
badkaret, duschen eller handfatet som är fyllt 
med vatten. Använd den inte heller med våta 
händer.

 7 Använd aldrig apparaten om den, klipphuvu-
det eller strömadaptern är skadad. 

 7 Använd endast apparaten med medföljande 
delar och strömadapter.

 7 Varning! Förvara alltid apparaten och ströma-
daptern torra.
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SÄKERHET	____________________________

 7 Apparaten ska inte under några omständig-
heter komma i kontakt med vatten eller andra 
vätskor under laddningen. 

 7 Doppa inte apparaten i vatten.
 7 Ta alltid bort kabeln från anslutningen och 
koppla ur strömadaptern från vägguttaget.

 7 Tappa inte apparaten.
 7 Laddningsadaptern och strömkabeln kan inte 
repareras om de skadas. Kontrollera att ladd-
ningsadaptern kasseras enligt gällande reg-
ler. Ny laddare kan anskaffas av tillverkaren 
eller auktoriserad återförsäljare.

 7 Placera aldrig apparaten, tillbehören eller 
strömadaptern på eller nära heta ytor.

 7 Kontrollera om nätspänningen på betygseti-
ketten motsvarar din lokala nätförsörjning. 

 7 Förvara apparaten oåtkomlig för barn.
 7 Koppla ur apparaten ur vägguttaget innan un-
derhåll eller rengöring.
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SÄKERHET	____________________________

 7 Den här utrustningen kan användas av barn 
ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer 
med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, 
eller bristande erfarenhet och kunskap, om 
de har övervakning och får instruktioner an-
gående säker användning av utrustningen, 
samt förstår farorna som medföljer. Barn ska 
inte leka med apparaten. Rengöring och an-
vändarunderhåll ska inte utföras av barn utan 
övervakning.

 7 Montera inte ned apparaten under några om-
ständigheter. Inga garantianspråk godkänns 
för felaktigt använd apparat.
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ÖVERSIKT	____________________________

Kära kund,

Tack för att ni köpt denna GRUN-
DIG MC 6840 hår- och skäggtrim-
mer.

Läs gärna följande användaran-
teckningar noggrant så att du kan 

njuta av din kvalitet GRUNDIG pro-
dukt för många år framöver.

Ett	ansvarigt	åtagande!
GRUNDIG fokuserar 
på kontraktgod-
kända sociala ar-
be t s fö rhå l landen 
med rättvisa löner till 
de anställda och le-

verantörer. Vi lägger också stor vikt 
på användningen av råmaterial, 
med ständig minskning av plastav-
fall med flera ton per år. Dessutom 
är alla våra tillbehör tillgängliga i 
minst 5 år. 
För framtiden värd att leva. 
Grundig.

Kontroller
Se bilderna på sidan 3.

A  Justerbar kam (x2)

B  Klipphuvud

C  Knapp för klipplängd

D  Laddningsindikator LED 

E  På/av brytare
F  Kropp

Tillbehör
Strömadapter

Laddningskontakt

Rengöringsborste

Olja
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STRÖMFÖRSÖRJNING	 ________________

Användning	med	ströma-
dapter
Se till att spänningen i strömadap-
terns typskylt motsvarar lokal nät-
spänning.

Enda sättet att koppla ur appara-
ten från strömförsörjningen är att 
koppla ut strömadaptern ur vägg-
uttaget.

1	Anslut nätkabeln i apparatens 
kontakt och strömadaptern i väg-
guttaget.

Observera
 7 Laddningskontaktens skåra 
måste matcha jack i apparatens 
kontakt. 
– LED-ringen D  börjar blinka, 

när batterierna laddas. När 
trimmern är fulladdad, lyser 
LED-ringen D  konstant.

2	LED-ringen D  börjar blinka, när 
enhetens batterikapacitet blir låg 
under användning. 
– När batterierna är tomma: 

LED-ringen D  visas inte.

Observera
 7 Låt batterierna tömmas genom 
normal användning. Ladda 
sedan till full kapacitet. Maximal 
batteri kapacitet erhålls endast 
efter flera laddnings/tömnings 
cykler.

 7 Enheten kan användas till klipp-
ning under laddningen, LED-
ringen D  lyser konstant.

 7 Adaptern och enheten F  kan bli 
varm under laddningen, detta är 
normalt.

Obs
 7 Använd inte apparaten kopplad 
till strömadaptern långa tider, då 
adaptern kan skadas.

3	Koppla ur adaptern ur väggut-
taget och basen när den inte 
används .

Obs
 7 Använd apparaten i badrummet 
eller i dess närhet bara i batteri-
läge. Använd aldrig med nätka-
beln.
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FÖRBEREDELSE	________________________

Observera
 7 Trimningslängden utan kamsys-
tem är 1,5 mm. 

 7 Trimning utan kam är perfekt för 
trimning av skäggstubb.

 7 Klipphuvudets bredd är 40 mm.

Inställning	 av	 trimnings-
längd.
Den justerbara kammen A  kan stäl-
las in i 12 olika längder:

Justerbar	kam	 A  

Kam 1 3 mm

Kam 1 6 mm

Kam 1 9 mm

Kam 1 12 mm

Kam 1 15 mm

Kam 1 18 mm

Kam 2 18 mm

Kam 2 21 mm

Kam 2 24 mm

Kam 2 27 mm

Kam 2 30 mm

Kam 2 33 mm

1	Skjut den justerbara kammen A  
över klipphuvudet B . Kontrollera 
att jacken i den justerbara kam-
men är installerade i skårorna på 
apparatens sidor. 

2	 Justera trimningslängden genom 
att trycka den framåt och bakåt 
till önskad position. Kontrol-
lera att den justerbara kammen 
klickar på plats.

3	Ta bort den justerbara kammen 
A  från apparaten efter använd-
ning.
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ANVÄNDNING	 _______________________

Trimning	av	hår
Kontrollera att håret är rent och helt 
torrt.
Placera en handduk runt nacken 
och skuldrorna på personen vilkens 
hår ska trimmas. Se till att personen 
sitter så att dennes huvud är unge-
fär på din ögonhöjd. Kamma håret 
innan trimning så att det faller na-
turligt och du kan se åt vilket håll 
det växer.

1	 justera trimningslängden enligt 
instruktioner i “Förberedelser” 
sektionen.

2	Tryck på På/av brytaren E  för 
att koppla på apparaten.

3	Placera klipphuvudet B  på per-
sonens hår.

4	Rör klipphuvudet B  mot hårets 
växtriktning. Tryck bara lätt när 
du klipper med långsamma, lätta 
rörelser.

5	Stäng av apparaten efter an-
vändning med På/av brytaren 
E .

Användbara	tips
 7 Klipp alltid emot hårets naturliga 
riktning.

 7 Håll pauser med jämna mellan-
rum. Du kan alltid göra korrige-
ringar, men inte efter att håret har 
klippts.

 7 Klipp bara små mängder under 
första användning. Detta är det 
enda sättet att lära sig maskinen 
tillräckligt för att kunna kontroll-
era trimningen.

 7 Kamma håret regelbundet. Titta 
efter hår som är för långt och 
kamma bort alla klipprester.

Skäggtrimmer	
1	 justera trimningslängden enligt 

instruktioner i “Förberedelser” 
sektionen.

2	Tryck på På/av brytaren E  för 
att koppla på apparaten.

Knapp	för	klipplängd	 C

För att ta av eller sätta på den tunna 
kammen kan du flytta knappen för 
klipplängd framåt eller bakåt.

FÖRBEREDELSE	________________________
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ANVÄNDNING	 _______________________

3	Placera klipphuvudet B  på per-
sonens skägg.

4	Rör klipphuvudet B  mot hårets 
växtriktning. Tryck bara lätt när 
du klipper med långsamma, lätta 
rörelser. 

5	Stäng av apparaten efter an-
vändning med På/av brytaren 
E .

Observera
 7 Om tjockt hår blockerar appa-
raten under användning, stäng 
den. Om den används med nät-
kabel, stäng av den. Ta bort den 
justerbara kammen A  och ren-
gör klipphuvudet B  med medföl-
jande rengöringsborste. Rengör 
apparaten som beskrivits i sektio-
nen ”rengöring och skötsel”. 

 7 Ta bort justerbara kammen A , 
för trimning av konturer. Använd 
apparaten utan kammen (klipp-
längden är 1,5 mm).
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RENGÖRING	OCH	SKÖTSEL	____________

Allmän	information
Apparaten måste rengöras regel-
bundet, så att du fortsätta använda 
den på ett optimalt sätt. 

Rengöring	
1	Tryck på På/av brytaren E  för 

att stänga av apparaten och 
koppla ur strömadaptern om du 
använder nätkabel.

2	Ta bort den justerbara kammen 
A  från apparaten. Rengör klip-
phuvudet B  med rengöringsbor-
sten.  

3	Ta bort klipphuvudet B  genom 
att trycka bladet utåt. Rengör 
klipphuvudet B  och håligheten 
i apparaten med medföljande 
borste. 

4	 Installera klipphuvudet B  genom 
att först placera klon i håligheten 
och tryck på klipphuvudet. tills 
den klickar på plats.

Observera
 7 Använd aldrig vatten eller andra 
vätskor till att rengöra apparaten. 
Använd endast den medföljande 
borsten.

 7 Du kan skölja klipphuvudet och 
de justerbara kammarna med 
vatten, men de måste tas bort 
från apparaten först.

 7 Ta bort alla klipprester efter varje 
användning.

 7 Klipphuvudet i apparaten be-
höver vanligtvis inte oljas. Om 
du vill bibehålla klipphuvudets 
ursprungliga kondition så länge 
som möjligt, bör det oljas in med 
medföljande olja regelbundet.
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INFORMATION	 _______________________

Förvaring
 7 Om apparaten inte används på 
länge, förvara den försiktigt.

 7 Kontrollera att den är urkopplad 
och helt torr. 

 7 Förvara apparaten på en kall 
och torr plats.

 7 Förvara apparaten oåtkomlig för 
barn.

Överensstämmelse	 med	
WEEE-direktivet	 och	 kas-
sering	av	produkten:	
Denna produkt efterföljer EU:s 
WEEE-direktiv (2012/19/EU).  
Denna produkt har klassificerings-
symbolen om insamling och återvin-
ning av elektriska och elektroniska 
produkter (WEEE).

Denna symbol indikerar, 
att produkten inte ska bli 
kasserad med hushålls-
avfall efter drif ttids-
längd. Obrukbar enhet 

måste returneras till officiell upp-
samlingsplats för återanvändning 
av elektriska och elektroniska pro-
dukter. För att hitta dessa uppsam-
lingsplatser, kontakta lokala 
myndigheter eller återförsäljaren, 
där produkten köptes. Varje hushåll 
har en viktig roll i återvinning och 

återanvändning av gamla produk-
ter. Lämplig kassering av produkter 
hjälper till att förhindra potentiellt 
negativa konsekvenser för miljön 
och hälsa.

Överensstämmelse	med	
RoHS-direktivet
Denna produkt efterföljer EU:s 
RoHS-direktivet (2011/65/EU). 
Den innehåller inga i direktivet 
specificerade skadliga eller farliga 
material.

Information	 om	 förpack-
ningen

Produktens förpackning 
är tillverkad av återvin-
ningsbara material i 
överensstämmelse med 

våra nationella miljöregler. Kassera 
inte förpackningsmaterialet med 
hushålls- eller annan avfall. För för-
packningsmaterialet till av de lo-
kala myndigheterna avsedd 
uppsamlingsplats.
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INFORMATION	 _______________________

Tekniska	data
Användningstemperatur:		
+5˚C - +40˚C

Förvaringstemperatur:		
0˚C - +40˚C

Elektrisk	isoleringsklass:	II

Design och specifikationer kan änd-
ras utan förvarning.

Parameter	för	extern	
strömförsörjning
Tillverkare: E-TEK Electronics 
Manufactory Co., LTD
Modellidentifikation:	
ZDJ045100EU
Matningsspänning:	100-240 
V~
Ingångsfrekvens:	50/60 Hz
Ingångsström:	0,2A
Utgångsspänning:	4,5V
Utgångsström:	1,0A
Uteffekt:	4,5W
Aktiv	medeleffektivitet:	
76,23%
Effektivitet	vid	låg	
belastning	(10	%):	N/A
Strömförbrukning	utan	
belastning:	0,07W
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SIKKERHED	___________________________

Vær opmærksom på følgende instruktioner, når 
du bruger apparatet:

 7 Apparatet er kun beregnet til husholdnings-
brug.

 7 Dette apparat er udelukkende designet til at 
trimme menneskehår og skæg. Enhver anden 
brug er udtrykkeligt forbudt. 

 7 Brug eller lad aldrig apparatet op i badekar-
ret, brusebadet eller over en vask fyldt med 
vand. Det må heller ikke betjenes med våde 
hænder.

 7 Brug aldrig apparatet, hvis det, skærehovedet 
eller strømadapteren viser tegn på beskadi-
gelse.

 7 Brug kun apparatet med de medfølgende 
dele og strømadapter.

 7 Forsigtig! Hold altid apparatet og strømadap-
teren tørre.
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SIKKERHED	___________________________

 7 Når apparatet oplades, må det under ingen 
omstændigheder komme i kontakt med vand 
eller anden væske. 

 7 Nedsænk ikke netledningen eller stikket i 
vand.

 7 Efter opladning skal du altid tage kablet ud af 
stikkontakten og tage strømadapteren ud af 
stikkontakten.

 7 Tab ikke apparatet.
 7 Opladningsadapter og strømkabel kan ikke 
repareres, når de først er beskadiget. Sørg 
for at bortskaffe opladningsadapteren i hen-
hold til miljøvejledningen. Du kan få din nye 
oplader fra producenten eller en autoriseret 
serviceudbyder.

 7 Anbring aldrig apparatet, tilbehør eller 
strømadapter på eller i nærheden af varme 
overflader.

 7 Kontroller at netspændingen på typeskiltet 
svarer til din lokale spændingsforsyning. 

 7 Opbevar apparatet utilgængeligt for børn.
 7 Før rengøring eller vedligeholdelse af bruge-
ren skal stikket ud.
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SIKKERHED	___________________________

 7 Denne maskine kan bruges af børn i alderen 
fra 8 år og derover og af personer med ned-
sat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne 
eller med manglende erfaring og viden, hvis 
de holdes under opsyn eller er blevet vejledt 
i brugen af   maskinen på en sikker måde, og 
forstår hvilke farer, det indebærer. Børn bør 
ikke lege med produktet. Rengøring og bru-
gervedligeholdelse må ikke foretages af børn 
uden opsyn.

 7 Apparatet må under ingen omstændigheder 
skilles ad. Ingen garantikrav accepteres for 
skader, der skyldes forkert håndtering.
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OVERSIGT	____________________________

Kære kunde

tillykke med købet af din GRUN-
DIG MC 6840 hår- og skægklip-
per.

Læs brugervejledningen nedenfor 
omhyggeligt for at sikre, at du kan 
nyde dit Grundig-produkt i mange 
år fremover på den mest effektive 
måde.

En	ansvarlig	tilgang!
GRUNDIG fokuserer 
på kontraktligt aftalte 
sociale arbejdsvilkår 
med rimelig løn for 
både interne ansatte 
og leverandører. Vi 

lægger også stor vægt på effektiv 
anvendelse af råvarer med kontinu-
erlig reduktion af affald hvert år på 
flere tons plast. Desuden er alt 
vores tilbehør tilgængeligt i mindst 
5 år. 
For en fremtid, der er værd at leve i. 
Grundig.

Styring
Se illustrationerne på side 3.

A  Justerbar kam (x2)

B  Skærehoved

C  Udtyndingsplade-knap

D  Opladningsindikator LED 

E  Tænd/Sluk-kontakt
F  Krop

Tilbehør
Strømadapter

Opladerstik

Rengøringsbørste

Olie
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STRØMFORSYNING	___________________

Betjening	 med	 strøma-
dapteren
Kontroller, at spændingen, der er 
angivet på typeskiltet på strøma-
dapteren, svarer til din lokale net-
spænding.

Den eneste måde at afbryde appa-
ratet fra strømforsyningen på er at 
fjerne stikket fra stikkontakten.

1	Sæt opladningsstikket i stikket på 
apparatet og strømadapteren i 
stikkontakten.

Bemærk
 7 Rillen på opladningsstikket skal 
svare til hakket i stikkontakten.
- LED-ring D  begynder at blinke, 

når batterierne udskiftes. Når 
klipperen er fuldt opladet, vil 
LED-ringen D  lyse konstant.

2	LED-ringen D  begynder at 
blinke, når enheden når lav bat-
terikapacitet under drift. 
Når batterierne er afladede: 

LED-ringen D  vises ikke.

Noter
 7 Aflad apparatet ved normal 
brug. Oplad derefter til fuld 
kapacitet. Maksimal batterika-
pacitet opnås først efter flere 
opladnings-/afladningscyklusser.

 7 Når enheden oplades, kan den 
bruges til at klippe håret, LED-rin-
gen D  lyser konstant.

 7 Adapteren og enheden F  kan 
blive varme under opladning; 
dette er normal drift.

Forsigtig
 7 Brug ikke enheden, der er tilslut-
tet strømadapteren i lang tid, el-
lers kan den brænde adapteren 
af.

3	Træk adapteren ud af stikkontak-
ten i væggen og basen, når den 
ikke er i brug.

Forsigtig
 7 Brug kun apparatet i batteritil-
stand, når du er på badeværel-
set eller ved en vandtilslutning. 
kør det aldrig fra lysnettet.
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KLARGØRING	________________________

Noter
 7 Trimmelængden uden kæmnings-
system er 1,5 mm.

 7 Trimning uden kam er perfekt til 
designerstubbe.

 7 Skærehovedets bredde er 40 
mm.

Indstilling	af	trimmelæng-
den
Den justerbare kam A  gør det mu-
ligt for apparatet at justere i 12 for-
skellige længder:

Justerbar	kam	 A  

Kam 1 3 mm

Kam 1 6 mm

Kam 1 9 mm

Kam 1 12 mm

Kam 1 15 mm

Kam 1 18 mm

Kam 2 18 mm

Kam 2 21 mm

Kam 2 24 mm

Kam 2 27 mm

Kam 2 30 mm

Kam 2 33 mm

1	Skub den justerbare kam A  over 
skærehovedet B . Sørg for, at in-
dskæringerne på de justerbare 
kamme er korrekt indsat i rillerne 
på siderne af apparatet. 

2	 Juster beskæringslængden ved 
at trykke den fremad eller bagud 
i den ønskede position. Sørg for, 
at den justerbare kam klikker på 
plads.

3	Fjern den justerbare kam fra ap-
paratet efter brug A .
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BRUG	________________________________

Hårtrimning
Sørg for, at håret er rent og helt tørt.

Læg et håndklæde omkring halsen 
og skuldrene på den person, hvis 
hår du trimmer. Sørg for, at perso-
nen sidder, så hovedet er omtrent i 
din øjenhøjde. Før du trimmer, skal 
du frisere håret, så det falder natur-
ligt, og du kan se i hvilken retning 
det vokser.

1	 Juster trimmelængden ved at se 
afsnittet "Forberedelse".

2	Tryk på tænd/sluk-knappen E  
for at tænde for dit apparat.

3	Placer skærehovedet B  på per-
sonens hår.

4	Flyt skærehovedet B  mod ret-
ning af hårvækst. Brug kun et 
let tryk, når du skærer med lang-
somme, blide bevægelser.

5	Sluk for apparatet efter brug 
med tænd/sluk-kontakten E .

Nyttige	tips
 7 Skær altid mod hårets naturlige 
retning.

 7 Når du klipper, skal du tage en 
pause med jævne mellemrum. Du 
kan altid foretage en korrektion, 
men ikke når håret er klippet.

 7 Skær kun en lille mængde før-
ste gang du bruger den. Dette 
er den eneste måde man kan 
vænne sig til de variable positi-
oner.

 7 Bliv ved med at kæmme håret. Se 
kun efter hår, der er for langt, og 
udkæm klip.

Skægbeskæring	
1	 Juster trimmelængden ved at se 

afsnittet "Forberedelse".

2	Tryk på tænd/sluk-knappen E  
for at tænde for dit apparat.

3	Placer skærehovedet B  på per-
sonens skæg.

	Udtyndingsplade-knap	 C

For at udskubbe eller indsætte en 
tynd kam, kan du vælge at flytte 
knappen til tyndere plade bagfra 
forfra eller forfra og bagud.

KLARGØRING	________________________
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4	Flyt skærehovedet B  mod ret-
ning af hårvækst. Brug kun et 
let tryk, når du skærer med lang-
somme, blide bevægelser. 

5	Sluk for apparatet efter brug 
med tænd/sluk-kontakten E .

Noter
 7 Hvis apparatet er blokeret af tykt 
hår, mens du bruger det, skal du 
slukke for det. Hvis du kører det 
fra lysnettet, skal du tage stikket 
ud. Fjern den justerbare kam 
A  og rengør skærehovedet B  
med den medfølgende børste. 
Rengør apparatet som beskrevet 
i afsnittet “Rengøring og vedlige-
holdelse”.

 7 Fjern den justerbare kam for at 
trimme konturer A . Brug appa-
ratet uden kamme (klippelængde 
er 1,5 mm).
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GENEREL	INFORMATION
Apparatet skal rengøres regelmæs-
sigt, så du fortsat kan nyde dets 
ydeevne og optimale resultater. 

Rengøring	
1	Tryk på tænd/sluk-kontakten E  

for at slukke for apparatet og 
tage stikket ud af stikkontakten, 
hvis du kører det fra lysnettet.

2	Fjern den justerbare kam fra ap-
paratet A . Rengør skærehove-
det B  med den medfølgende 
rengøringsbørste. 

3	Fjern skærehovedet B  ved at 
skubbe klingen udad. Rengør 
skærehovedet B  og hulrummet i 
apparatet med den medfølgende 
rengøringsbørste. 

4	 Indsæt skærehovedet B  ved 
først at placere kloen i hulrummet 
og trykke på skærehovedet, indtil 
den klikker på plads.

Noter
 7 Brug aldrig vand eller andre 
væsker til at rengøre apparatet. 
Brug kun den medfølgende ren-
gøringsbørste.

 7 Du kan skylle skærehovedet og 
de justerbare kamme med vand, 
men du skal først fjerne dem fra 
apparatet.

 7 Fjern eventuelle udklip efter hver 
brug.

 7 Apparatets skærehoved behøver 
normalt ikke at blive olieret. Hvis 
du vil bevare skærehovedets op-
rindelige tilstand så længe som 
muligt, er det værd at smøre det 
med jævne mellemrum (med den 
medfølgende olie).
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Opbevaring
 7 Hvis du ikke har til hensigt at 
bruge apparatet i lang tid, skal 
du opbevare det omhyggeligt.

 7 Sørg for, at det er frakoblet og 
er helt tørt. 

 7 Installer apparatet på et godt 
ventileret, tørt sted.

 7 Sørg for at apparatet opbevares 
utilgængeligt for børn.

Overholdelse	 af	 WEEE-di-
rektivet	 og	 bortskaffelse	
af	affaldsprodukter:	
Dette produkt er i overensstemmelse 
med EUs WEEE-direktiv (2012/19/
EU).  Dette produkt har klassifice-
ringssymbol for affald fra elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE).

Denne markering angi-
ver, at produktet ikke må 
bortskaffes sammen 
med andet hushold-
ningsaffald, når det ikke 

længere anvendes. Brugt udstyr 
skal returneres til det officielle op-
samlingssted for genbrug af elektri-
ske og elektroniske enheder. For at 
finde disse indsamlingssystemer 
skal du kontakte din lokale myndig-
heder eller forhandler, hvor pro-
duktet blev købt. Hver husstand 

spiller en vigtig rolle i genanven-
delse og genbrug af gammelt ap-
parat. Korrekt bortskaffelse af brugt 
apparat hjælper med at forhindre 
potentielle negative konsekvenser 
for miljøet og menneskers sundhed.

Overholdelse	af	RoHS-di-
rektivet
Dette produkt er i overensstemmelse 
med EUs RoHS-direktiv (2011/65/
EU). Det indeholder ikke skadelige 
og forbudte materialer, der er spe-
cificeret i direktivet.

Emballageoplysninger
Produktets emballage er 
fremstillet af genbrugs-
materialer i overensstem-
melse med vores 

nationale miljøbestemmelser. Bort-
skaf ikke emballagen sammen med 
husholdningsaffald eller andet af-
fald. Indlever emballagen på de 
indsamlingssteder, der udpeges af 
de lokale myndigheder.



DANSK36

OPLYSNINGER	________________________

Tekniske	data
Driftstemperatur:		
+5˚C - +40˚C

•	Opbevaringstemperatur		
0˚C -+40˚C

Elektrisk	isoleringsklasse	II

Design og specifikationer kan æn-
dres uden varsel.

Parameter	for	ekstern	
strømforsyning
Producent: E-TEK Electronics 
Manufactory CO., LTD
Modelnr.:	ZDJ045100EU
Indgangsspænding:	100-
240V~
Ingangsfrekvens:	50/60Hz
Indgangsstrøm:	0,2A
Udgangsspænding:	4,5V
Udgangsstrøm:	1,0A
Udgangseffekt:	4,5W
Gennemsnitlig	aktiv	
effektivitet:	76,23%
Effektivitet	ved	lav	
belastning	(10%):	N/A
Strømforbrug	uden	
belastning:	0,07W
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Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi laitetta:
 7 Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön.
 7 Laite on suunniteltu vain hiusten ja parran 
leikkaamiseen. Muunlainen käyttö on ehdot-
tomasti kielletty. 

 7 Älä koskaan lataa laitetta kylpyammeessa, 
suihkussa tai vettä täynnä olevan lavuaarin 
päällä; ei saa käyttää märin käsin.

 7 Älä koskaan käytä laitetta, jos itse laitteessa, 
leikkuupäässä tai virtasovittimessa näkyy vau-
rioiden merkkejä.

 7 Käytä laitetta vain sen mukana toimitettujen 
osien ja virtasovittimen kanssa.

 7 Huomio! Pidä aina laite ja virtasovitin kuivana.
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 7 Laitteen ollessa latauksessa se ei saa joutua 
kosketuksiin veden tai muun nesteen kanssa. 

 7 Älä upota laitetta veteen.
 7 Irrota aina latauksen jälkeen virtajohto ja ir-
rota virtasovitin pistorasiasta.

 7 Älä pudota laitetta.
 7 Laturisovitinta ja virtajohtoa ei voida korjata, 
jos ne vaurioituvat. Hävitä laturisovitin ympä-
ristömääräysten mukaisesti. Voit pyytää uutta 
laturia valmistajalta tai valtuutetulta huoltoliik-
keeltä.

 7 Älä koskaan aseta laitetta, sen lisävarusteita 
tai virtasovitinta kuumien pintojen lähelle.

 7 Tarkasta, että laitteen tarrassa lukeva nimellis-
jännite vastaa pistorasioidesi jännitettä. 

 7 Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.
 7 Irrota laite pistorasiasta ennen sen puhdista-
mista tai käyttäjän tehtävissä olevia huoltotoi-
menpiteitä.
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TURVALLISUUS	________________________

 7 Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lap-
set ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset 
tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla 
ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa lait-
teen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he 
ovat saaneet opastusta koskien laitteen turval-
lista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen 
käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei tule antaa 
leikkiä laitteen kanssa. Lasten ei tule antaa 
puhdistaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.

 7 Älä avaa laitetta missään tapauksessa. Emme 
hyväksy takuuvaatimuksia vaurioista, jotka 
johtuvat laitteen tarkoituksenvastaisesta käsit-
telystä.
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YLEISKUVAUS	 ________________________

Hyvä asiakkaamme

Onnittelut GRUNDIG MC 6840 
-hiusten- ja parranleikkuukoneen 
ostamisesta.

Lue seuraavat käyttöä koskevat 
huomiot huolellisesti, jotta voit naut-
tia laadukkaan GRUNDIG-tuotteesi 
käytöstä vielä vuosia.

Vastuullinen	toiminta!
GRUNDIG noudat-
taa sovittuja sosiaali-
s i a 
työehtosopimuksia 
reiluilla palkoilla 
työntekijöille ja toi-

mittajille. Kiinnitämme myös huo-
miota raaka-aineiden tehokkaaseen 
käyttöön, rajoittamalla muovijätteen 
määrää useita tonneja vuodessa. 
Tämän lisäksi kaikki varaosat ja va-
rusteet ovat saatavissa vähintään 5 
vuotta. 
Elämänarvoiselle tulevaisuudelle. 
Grundig.

Ohjaus
Katso kuvat sivulla 3.

A  Ohjauskampa (x2)

B  Leikkuupää

C  Levynsäätöpainike

D  Latauksen merkkivalo 

E  Virtakytkin
F  Runko

Lisävarusteet
Virtasovitin

Latauspistoke

Puhdistusharja

Öljy
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VIRRANSYÖTTÖ	 ______________________

Virtasovittimen	käyttö
Tarkasta, että virtasovittimen tar-
rassa oleva nimellisjännite vastaa 
pistorasioidesi jännitettä.

Ainoa tapa katkaista laitteen virran-
syöttö on irrottaa virtasovitin.

1	Liitä latauspistoke laitteen sille 
tarkoitettuun aukkoon ja virtaso-
vitin pistorasiaan.

Huomautus
 7 Latauspistokkeen uran tulee osua 
laitteen aukon uraan.
– Valorengas D  alkaa vilkku-

maan, kun akku latautuu. 
Kun leikkuukoneen akku on 
täynnä, valorengas D  palaa 
jatkuvasti.

2	Valorengas D  alkaa vilkkumaan, 
kun laitteen akku on vähissä. 
– Kun akku on täysin tyhjä: Valo-

rengasta D  ei näy.

Huomautuksia
 7 Anna akun tyhjentyä normaa-
lissa käytössä. Lataa se sitten täy-
teen. Akun maksimikapasiteetti 
saavutetaan vasta useamman 
lataus-/tyhjennyssyklin jälkeen.

 7 Laitetta voidaan käyttää latauk-
sen aikana hiusten leikkaami-
seen, jolloin valorengas D  palaa 
jatkuvasti.

 7 Sovitin ja laite F  voivat lämmetä 
latauksen aikana; tämä on nor-
maalia.

Huomio
 7 Älä käytä laitetta pitkään virtaso-
vittimeen yhdistettynä. Sovitin voi 
palaa loppuun.

3	 Irrota sovitin pistorasiasta ja 
pohjasta, kun sitä ei käytetä.

Huomio
 7 Älä koskaan käytä laitetta verk-
kovirralla, kun käytät sitä kyl-
pyhuoneessa tai vesipisteiden 
lähettyvillä.
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VALMISTELU	__________________________

Huomautuksia
 7 Leikkauspituus ilman kampaa on 
1,5 mm.

 7 Leikkaaminen ilman kampaa 
soveltuu täydellisesti tyylikkään 
sängen leikkaamiseen.

 7 Leikkuupään leveys on 40 mm.

Leikkuupituuden	 asetta-
minen
Ohjauskampa A  mahdollistaa lait-
teen säätämisen 12 eri pituuteen:

Ohjauskampa	 A  

Kampa 1 3 mm

Kampa 1 6 mm

Kampa 1 9 mm

Kampa 1 12 mm

Kampa 1 15 mm

Kampa 1 18 mm

Kampa 2 18 mm

Kampa 2 21 mm

Kampa 2 24 mm

Kampa 2 27 mm

Kampa 2 30 mm

Kampa 2 33 mm

1	Liu’uta ohjauskampa A  leikku-
upään päälle B . Varmista, että 
säädettävien kampojen ura osuu 
laitteen sivuilla oleviin uriin. 

2	Säädä leikkuupituutta paina-
malla sitä eteen- tai taaksepäin 
haluttuun asentoon. Varmista, 
että ohjauskampa napsahtaa 
paikalleen.

3	 Irrota käytön jälkeen 
ohjauskampa A  laitteesta.
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KÄYTTÖ	______________________________

Hiustenleikkuu
Varmista, että hiukset ovat puhtaat 
ja täysin kuivat.

Aseta pyyhe kaulan ja olkapäi-
den päälle. Varmista, että leikat-
tava henkilö istuu niin, että hänen 
päänsä on suunnilleen silmiesi 
korkeudella. Kampaa ennen leik-
kaamista hiukset niin, että ne ovat 
luonnollisessa asennossa, niin näet 
niiden kasvusuunnan.

1	Katso ohjeita leikkuupituuden 
säätämiseen ”Valmistelu”-koh-
dasta.

2	Paina virtakytkintä E  ja käyn-
nistä laite.

3	Aseta leikkuupää B  hiusten 
päälle.

4	Liikuta leikkuupäätä B  hiusten 
kasvusuuntaa vastaan. Paina 
hellästi ja leikkaa hitain, varovai-
sin liikkein.

5	Sammuta laite käytön jälkeen vir-

takytkimestä E .

Hyödyllisiä	vinkkejä
 7 Leikkaa aina hiusten luontaista 
kasvusuuntaa vastaan.

 7 Pidä taukoja leikkauksen aikana 
tasaisin väliajoin. Korjauksia voi 
tehdä, mutta ei, jos hiukset on jo 
leikattu.

 7 Leikkaa vain pieni määrä hiuksia 
ensimmäisellä kerralla. Tämä on 
ainoa tapa tutustua eri asetuksiin.

 7 Jatka hiusten kampaamista. Etsi 
liian pitkät hiukset ja kampaa lei-
katut hiukset pois.

Parranajo	
1	Katso ohjeita leikkuupituuden 

säätämiseen ”Valmistelu”-koh-
dasta.

2	Paina virtakytkintä E  ja käyn-
nistä laite.

3	Aseta leikkuupää B  parralle.

Levynsäätöpainike	 C

Voit liikuttaa levynsäätöpainiketta 
takaa eteen tai edestä taakse irrot-
taaksesi tai liittääksesi kamman.

VALMISTELU	__________________________
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4	Liikuta leikkuupäätä B  hiusten 
kasvusuuntaa vastaan. Paina 
hellästi ja leikkaa hitain, varovai-
sin liikkein. 

5	Sammuta laite käytön jälkeen vir-
takytkimestä E .

Huomautuksia
 7 Jos laite tukkeutuu paksuista 
karvoista käytön aikana, sam-
muta se. Jos käytät laitetta verk-
kovirrassa, irrota pistoke. Irrota 
ohjauskampa A  ja puhdista leik-
kuupää B  mukana toimitetulla 
harjalla. Katso ohjeita laitteen 
puhdistamiseen ”Puhdistus ja 
huolto” -osasta.

 7 Siisti reunat irrottamalla ohjaus-
kampa A . Käytä laitetta ilman 
kampoja (leikkuupituus on 1,5 
mm).
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Yleistä	tietoa
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti 
sen huippusuorituskyvyn ylläpitämi-
seksi ja parhaiden tulosten saami-
seksi. 

Puhdistus	
1	Sammuta laite painamalla vir-

takytkintä E  ja irrota virtasovitin, 
jos käytät laitetta verkkovirrassa.

2	 Irrota ohjauskampa A  laitteesta. 
Puhdista leikkuupää B  mukana 
toimitetulla puhdistusharjalla. 

3	 Irrota leikkuupää B  painamalla 
terää ulospäin. Puhdista leikku-
upää B  ja laitteen kolo mukana 
toimitetulla puhdistusharjalla. 

4	Kiinnitä leikkuupää B  asetta-
malla ensin kiinnitysosa koloon 
ja paina sitten leikkuupäätä, 
kunnes se napsahtaa paikalleen.

Huomautuksia
 7 Älä koskaan puhdista laitetta ve-
dellä tai muilla nesteillä. Käytä 
vain mukana toimitettua puhdis-
tusharjaa.

 7 Voit huuhdella leikkuupään ja 
ohjauskammat vedellä, mutta ne 
tulee ensin irrottaa laitteesta.

 7 Irrota irtokarvat jokaisen käyttö-
kerran jälkeen.

 7 Laitteen leikkuupäätä ei taval-
lisesti tarvitse öljytä. Jos haluat 
ylläpitää leikkuupään alkuperäi-
sessä kunnossa mahdollisimman 
pitkään, sitä kannattaa öljytä 
säännöllisesti (mukana toimite-
tulla öljyllä).
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Säilytys
 7 Jos et aio käyttää laitetta pitkään 
aikaan, varastoi se huolellisesti.

 7 Varmista, että se on irrotettu verk-
kovirrasta ja täysin kuiva. 

 7 Säilytä laitetta viileässä ja kui-
vassa paikassa.

 7 Varmista, että laitetta säilytetään 
lasten ulottumattomissa.

WEEE-direktiivin	noudatta-
minen	ja	tuotteen	hävittä-
minen:	
Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-di-
rektiivin (2012/19/EU) vaati-
mukset.  Tässä tuotteessa on sen 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromuluo-
kan (WEEE) ilmaiseva symboli.

Tämä symboli tarkoittaa, 
että sitä ei saa hävittää 
muun kotitalousjätteen 
mukana käyttöikänsä lo-
pussa. Tuote on luovutet-

tava sopivaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätyk-
sestä huolehtivaan keräyspistee-
seen. Tietoja näiden keräyspisteiden 
sijainnista saat paikallisilta viran-
omaisilta tai liikkeestä, josta ostit 
laitteen. Jokainen kotitalous on tär-
keässä roolissa vanhojen laitteiden 
kierrättämisessä. Käytetyn laitteen 

sopiva hävitystapa ehkäisee mah-
dollisia negatiivisia ympäristö- ja 
terveyshaittoja.

Yhdenmukaisuus	RoHS-	
direktiivin	kanssa
Tämä tuote täyttää EU:n EU 
RoHS-direktiivin (2011/65/EU) 
vaatimukset. Se ei sisällä haitallisia 
tai kiellettyjä materiaaleja jotka on 
määritelty direktiivissä.

Pakkaustiedot
Tuotteen pakkausmateri-
aalit on valmistettu kier-
rätettävistä 
materiaaleista, kansallis-

ten ympäristömääräyksiemme mu-
kaan. Älä hävitä 
pakkausmateriaaleja yhdessä koti-
talous- tai muun jätteen mukana. 
Vie paikallisten viranomaisten 
määrittämiin kierrätyspisteisiin.
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Tekniset	tiedot
Käyttölämpötila:		
+5°C–+40°C

Säilytyslämpötila:		
0°C–+40°C

Sähköeristeluokka:	II

Mallia ja teknisiä tietoja voidaan 
muuttaa siitä ilmoittamatta.

Ulkoisen	virtalähteen	mitat
Valmistaja: E-TEK Electronics 
Manufactory CO., LTD
Mallitunnus:	ZDJ045100EU
Syöttöjännite:	100–240 V~
Syöttötaajuus:	50/60 Hz
Syöttövirta:	0,2 A
Lähtöjännite:	4,5 V
Lähtövirta:	1,0 A
Lähtöteho:	4,5 W
Keskimääräinen	aktiivinen	
hyötysuhde:	76,23 %
Hyötysuhde	alhaisella	
kuormituksella	(10	%):	–
Virrankulutus	ilman	
kuormitusta:	0,07 W
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