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Kit de îngrijire multifuncțional cu stand 
pentru încărcare
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SIGURANȚA	__________________________

Citiți acest manual de instrucțiuni în întregime 
înainte de a folosi aparatul. Respectați toate 
instrucțiunile de siguranță pentru a evita ava-
riile cauzate de o utilizare necorespunzătoa-
re!
7 Acest aparat este destinat numai pentru uz 

casnic.
7 Păstrați acest manual de instrucțiuni la înde-

mână pentru consultarea sa viitoare. Dacă 
acest aparat este oferit unei părți terțe, asi-
gurați-vă că manualul de instrucțiuni este și 
el inclus. 

7  Nu scăpați pe jos aparatul.
7  Pentru protecție suplimentară, în cazul nu 

există deja, este recomandat să instalați un 
dispozitiv diferențial rezidual de protecție 
(DDR) cu un curent rezidual de operare de 
cel mult 30 mA în cadrul circuitului electric 
al băii dumneavoastră. Cereți sfatul unui 
electrician.

7 Decuplați întotdeauna din priză aparatul 
dacă nu este folosit sau dacă nu se află la 
încărcat.
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SIGURANȚA	__________________________

7 Nu folosiți aparatul dacă prezintă semne 
vizibile de deteriorare.

7 Manevrați adaptorul de priză pentru sursa 
de alimentare cu curent alternativ/continuu 
doar cu mâinile uscate și când părul dum-
neavoastră nu este ud în exces. 

7 Folosiți doar adaptorul furnizat. 
7 Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
7  Acest aparat poate fi utilizat de către copii 

cu vârsta minimă de 8 ani și de persoanele 
cu capacități fizice, senzoriale sau menta-
le reduse sau fără experiență și cunoștin-
țe dacă aceștia sunt supravegheați sau au 
fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului 
într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele 
implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu 
aparatul. Curățarea și operațiunile de între-
ținere realizate de utilizator nu vor fi realiza-
te de copii fără să fie supravegheați. 

7  Nu demontați sub nicio formă aparatul. Nu 
se acceptă nicio solicitare pentru utilizarea 
garanției pentru deteriorări provocate de 
folosirea necorespunzătoare.
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SIGURANȚA	__________________________

7  Nu introduceți aparatul cu dispozitivul pen-
tru tăierea părului din nas prea înăuntrul 
nasului în timpul folosirii.

7  Porniți întotdeauna aparatul înainte de a-l 
introduce în nas pentru a evita leziunile.

7  Nu folosiți aparatul dacă aveți dureri, pre-
zentați eczeme sau alte iritații ale pielii.

7  Nu apăsați cu prea multă forță deoarece veți 
deteriora accesoriul și puteți provoca leziuni 
ale pielii.

7  Detașați capul accesoriului de baza apara-
tului de tuns înainte de curățarea sa cu apă.

7  Bateria trebuie extrasă din aparat înainte de 
a fi scoasă din uz; 

7  Bateria trebuie decuplată de la sursa de ali-
mentare înainte de a fi extrasă ;

7  Bateria trebuie scoasă din uz în condiții de 
siguranță

7  Păstrați aparatul uscat.
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PREZENTARE	GENERALĂ	______________

Stimat client,
Felicitări pentru achiziționarea 
aparatului de tuns multifuncțional 
profesional GRUNDIG MGK 6841.
Citiți cu atenție următoarele 
instrucțiuni de utilizare pentru a 
vă bucura un timp îndelungat de 

produsul de calitate al companiei 
GRUNDIG.

O	abordare	responsabilă!
GRUNDIG garan-
tează condiții de 
muncă convenite 
prin contract, cu 
salarii echitabile atât 
pentru angajați, cât 

și pentru furnizori. De asemenea, 
acordăm o importanță deosebită 
folosirii eficiente a materiilor 
prime, cu reducerea continuă a 
mai multor tone de deșeuri din 
plastic în fiecare an. În plus, toate 
accesoriile noastre sunt disponibi-
le pentru cel puțin 5 ani. 
Pentru un viitor care merită trăit.
Grundig.

Comenzi
Vedeți ilustrația de la pagina 3.

A  Partea centrală

B  Buton pornire/oprire

C  LED de încărcare

D   Stație de încărcare

E   Buton de reglare a lamei
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PREZENTARE	GENERALĂ	______________

Accesorii
1  Lamă în formă de T

2  Accesoriu în formă de piep-
tene 2 (4,6,9,12,15,18 mm) 
pentru lama în formă de U

3  Accesoriu în formă de piepte-
ne 3 (13,15,17,19,21,23 mm) 
pentru lama în formă de T

4  Accesoriu multilamă

5  Aparat de tuns cu precizie

6  Aparat de tuns pentru părul 
din nas și ureche

7  Accesoriu în formă de piepte-
ne 1 (1,0; 1,5; 2,0 mm) pentru 
lama în formă de U

8  Lamă în formă de U

Adaptor

Perie de curățare

SURSĂ	DE	ALIMENTARE	_______________

Pregătire	
1	 Scoateți ambalajele și păs-

trați-le pentru depozitarea vii-
toare a aparatului. 

2	 Înainte de a-l folosi, verificați că 
aparatul nu prezintă fire de păr, 
mizerie, etc. 

3	 Înainte de utilizare, verificați că 
aparatul are suficientă baterie 
sau este conectat la priză.

Funcționarea	acumula-
torilor
La folosirea aparatului cu acumu-
latorii Li-ion, utilizați doar adapto-
rul furnizat pentru a-l încărca.

Verificați că tensiunea specificată 
pe plăcuța tip a adaptorului este 
compatibilă cu sursa de alimenta-
re pe care o dețineți. 

Cuplați cablul la mufa aparatului 
și conectați adaptorul la priza de 
perete.

Observații	
7 Încărcați complet acumulatorii 

înainte de prima utilizare sau 
dacă nu i-ați mai folosit de mult 
(aproximativ 2 ore de încărcare 
după cronometru).
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SURSĂ	DE	ALIMENTARE	_______________

– Simbolul ce indică o priză va 
fi roșu intermitent când se 
află la încărcat, cel al bate-
riilor se va lumina alb atunci 
când s-au încărcat complet, 
simbolul se va aprinde și va 
avea o culoare albă în timpul 
utilizării, iar simbolul ce indică 
o priză va fi roșu intermitent 
când nivelul bateriei este scă-
zut.

7 Temperatura ambiantă trebuie 
să fie între 5°C și 40°C.

7 Dacă este complet încăr-
cat, aparatul va funcționa 
aproximativ 50 de minute. 
Durata depinde de accesoriul 
utilizat. Nu este recomandată 
încărcarea acumulatorilor după 
fiecare utilizare, mai ales dacă 
bateria nu a fost consumată în 
totalitate.

7 Încărcați acumulatorii când 
doriți, doar atunci când 
s-au consumat în totalitate. 
Procedând astfel, crește durata 
lor de viață. Evitați încărcarea 
lor zilnică.

Folosirea	stației	de	încăr-
care
1 Conectați mufa aparatului la 

stația de încărcare D .
2 Cuplați cablul de alimentare la 

mufa stației de încărcare.
3 Conectați adaptorul la o priză 

de perete.

Funcționarea	 rețelei	 de	
alimentare	
(cu	adaptor)
Verificați că tensiunea specificată 
pe plăcuța tip a adaptorului este 
compatibilă cu sursa de alimenta-
re pe care o dețineți. 

Aparatul se deconectează de la 
sursa de alimentare doar decu-
plând adaptorul. 
1 Cuplați cablul de alimentare la 

mufa    aparatului.
2	 Conectați adaptorul la o priză 

de perete.

Atenţie
7  În baie sau în apropierea unui 

racord la apă, folosiți aparatul 
doar cu acumulatorii; nu îl folosiți 
niciodată conectat la rețeaua de 
alimentare.
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Tunsul	părului
Folosiți lama în formă de T și piep-
tenul 3.
1 Dacă este nevoie, decuplați 

accesoriul ținând de capătul său 
și trăgându-l ușor din aparat.

2	 Cuplați accesoriul de tuns din 
oțel inoxidabil cu grijă în partea 
superioară și apăsați în jos până 
când este fixat.

3 Puneți un prosop în jurul gâtului 
și pe umerii persoanei pe care 
vreți s-o tundeți. 

4 Aceasta trebuie să fie așezată 
astfel încât să aibă capul la 
nivelul privirii dumneavoastră. 
Înainte de a începe tunsul, 
pieptănați părul pentru ca aces-
ta să se așeze natural și să 
puteți vedea în ce direcție creș-
te.

5 Apăsați pe B  butonul de pornire 
al aparatului și începeți tunsul.

6 Apăsați pe B  butonul de oprire 
al aparatului pentru a-l opri din 
funcționare.

Tunsul	bărbii
Folosiți accesoriul pentru tunsul 
bărbii.

1 Dacă este nevoie, decuplați 
accesoriul ținând de capătul său 
și trăgându-l ușor din aparat.

FUNCȚIONARE	 _______________________

2	 Cuplați accesoriul pentru tunsul 
bărbii cu grijă în partea superi-
oară și apăsați în jos până când 
este fixat.

3 Descurcați barba pieptănând-o 
în sensul de creștere a părului. 

4 Apăsați pe butonul de pornire al 
aparatului și începeți să tundeți 
barba.

5 Apăsați pe butonul de oprire 
al aparatului pentru a-l opri din 
funcționare.

Tunsul	părului	și	al	bărbii	
la	o	anumită	lungime
Folosiți accesoriile.
1 Dacă este nevoie, decuplați 

accesoriul ținând de capătul său 
și trăgându-l ușor din aparat.

2 Cuplați accesoriul (aparatul de 
tuns în formă de U) sau (apa-
ratul de tuns în formă de T) cu 
grijă în partea superioară și apă-
sați în jos până când este fixat.

Observație
7 Accesoriile în formă de pieptene 

se potrivesc ambelor capete de 
tuns.

Accesoriu în 
formă de pieptene 
1 pentru lama în 
formă de U

1,0, 1,5, 2,0 
mm
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sați accesoriul în formă de piep-
tene cu grijă în partea superioa-
ră și apăsați în jos până când 
este fixat.

3 Apăsați pe B  butonul de pornire 
al aparatului și începeți să răriți 
părul.

4 Apăsați pe B  butonul de oprire 
al aparatului pentru a-l opri din 
funcționare.

Observații
7  Nu apăsați cu forță atunci când 

vă radeți întrucât puteți deteriora 
foaia lamei.

7  Puteți decupla lama dintr-o sin-
gură foaie a accesoriului de 
ras. Pentru aceasta, apăsați pe 
cele două dispozitive laterale de 
prindere ale accesoriului de ras. 
Curățați lama cu peria de cură-
țare furnizată.

Rasul	 părului	 la	 nivelul	
pielii
Folosiți accesoriul 8 . 
1 Dacă este nevoie, demontați 

accesoriul apăsând pe cele 
două dispozitive laterale de prin-
dere și trăgând în sus. 

2 Cuplați accesoriul 8  cu grijă în 
partea superioară și apăsați în 
jos până când este fixat. 

3 Apăsați pe B  butonul de porni-
re al aparatului și începeți rasul 
părului de pe corp.. 

Accesoriu în 
formă de pieptene 
2 pentru lama în 
formă de U

4, 6, 9, 12, 18 
mm

Accesoriu în 
formă de pieptene 
3 pentru lama în 
formă de T

13, 15, 17, 
19, 21, 23 
mm

3 Cuplați accesoriul în formă de 
pieptene apăsându-l cu grijă de 
sus în partea rotundă inferioa-
ră a accesoriului de tuns până 
când este fixat.

Observație
7 Pentru a regla accesoriile regla-

bile în formă de pieptene mare 
și mic 2  și 3  apăsați în centrul 
fiecărui accesoriul și trageți-l în 
sus sau în jos.

4 Apăsați pe butonul B  de pornire 
al aparatului și începeți tunsul.

5 Apăsați pe butonul  B  de oprire 
al aparatului pentru a-l opri din 
funcționare.

6 După folosire, decuplați acce-
soriul în formă de pieptene apă-
sând pe clapeta de blocare din 
spate și trăgând în sus acceso-
riul.

Rărirea	părului
1 Dacă este nevoie, decuplați 

accesoriul ținând de capătul său 
și trăgându-l ușor din aparat.

2 Cuplați accesoriul 7  și 8  pla-

FUNCȚIONARE	 _______________________



12 ROMÂNĂ

Observații 
7 Nu apăsați cu putere în timpul 

rasului pentru a nu provoca lezi-
uni la nivelul pielii. 

7 Curățați accesoriul 8  cu peria 
de curățare furnizată. 

4 Apăsați pe B  butonul de oprire 
al aparatului pentru a-l opri din 
funcționare.

Rasul	părului	de	pe	corp	
la	un	anumită	lungime
Folosiți accesoriul 8  și accesoriul 
în formă de pieptene 2  sau 7 .
1 Cuplați accesoriul 8  cu grijă în 

partea superioară și apăsați în 
jos până când este fixat. 

2	 Cuplați accesoriul în formă de 
pieptene 2  apăsându-l cu grijă 
de sus în partea rotundă inferi-
oară a accesoriului de tuns până 
când este fixat. 

Observație 
7 Pentru a regla accesoriul 

în formă de pieptene 2 ,  
cuplați-l la una dintre cele trei 
șine laterale ale capului 8 .  
Șina cea mai apropiată de lame 
va regla accesoriul la 9 mm, 
șina centrală la 5 mm și șina cea 
mai îndepărtată la 2 mm.

3 Apăsați pe B  butonul de porni-
re al aparatului și începeți rasul 
părului de pe corp.. 

4 Apăsați pe B  butonul de oprire 

FUNCȚIONARE	 _______________________

al aparatului pentru a-l opri din 
funcționare.

Multistyling
Accesoriul de ras cu lamă multi-
funcțională 4  pentru față și corp.
1 Dacă este nevoie, decuplați 

accesoriul ținând de capătul său 
și trăgându-l ușor din aparat.

2 Cuplați accesoriul de ras 4  cu 
grijă în partea superioară și apă-
sați în jos până când este fixat.

3 Apăsați pe B  butonul de pornire 
al aparatului și începeți rasul.

4 Apăsați pe B  butonul de oprire 
al aparatului pentru a-l opri din 
funcționare.

Îndepărtarea	 părului	 din	
nas
1 Cuplați accesoriul de tuns 6 .
2	 Pentru a porni aparatul, apăsați 

pe butonul de pornire/oprire B .
3	 Introduceți accesoriul de tuns cu 

grijă în nară.
Atenţie
7    Nu introduceți aparatul prea 

înăuntrul nasului în timpul folo-
sirii.

4 Mișcați cu grijă vârful accesoriu-
lui pentru a-i permite să intre și 
să iasă din nară în timp ce rotiți 
aparatul.

5	 Pentru a opri aparatul, apăsați 
pe butonul de pornire/oprire B .
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Curățarea	și	întreținerea
1  Opriți aparatul și decuplați 

adaptorul de la rețeaua de ali-
mentare.

2	  Decuplați accesoriul și curățați 
capul prevăzut cu lamă cu aju-
torul periei furnizate.

Atenţie
7  Dacă curățarea cu peria nu este 

suficientă, puteți curăța acceso-
riile sub jet de apă. Partea cen-
trală a setului de tuns nu poate 
fi spălată.

7  Capul de tuns al accesoriului 
nu trebuie în mod normal să 
fie uns. Dacă spălați accesoriul 
frecvent sub jet de apă, dar 
doriți să păstrați capul de tuns 
în condiția sa originală pentru 
o perioadă cât mai îndelungată, 
este necesară ungerea sa 
periodică folosind uleiul furnizat. 

3  Folosiți o cârpă moale și uscată 
și peria furnizată pentru curăța-
rea carcasei exterioare și a uni-
tății de bază.

Atenţie
7  Nu scufundați niciodată  

unitatea de încărcarea sau 
sursa de alimentare în apă sau 
în orice alte lichide.

7  Înainte de utilizarea aparatului 
după curățare, uscați toate 
accesoriile cu grijă, folosind un 
prosop moale.

7  Nu folosiți produse de curățare.

Observație
7  Îndepărtați orice reziduuri după 

fiecare folosire.

Depozitarea
Dacă nu intenționați să utilizați 
aparatul pentru o perioadă lungă 
de timp, depozitați-l cu grijă.

1 Asigurați-vă că este decuplat, 
că s-a răcit complet, iar acceso-
riile sale sunt uscate în totalita-
te.

2 Depozitați componentele în 
cutia originală, la loc uscat și 
răcoros.

3 Asigurați-vă că aparatul nu este 
la îndemâna copiilor.

INFORMAȚII	__________________________
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Conformitatea	cu	
Directiva	WEEE	și	elimi-
narea	produsului	uzat:	
Acest produs este în conformitate 
cu Directiva WEEE a UE (2012/19/
UE). Acest produs a fost marcat 
cu simbolul de clasificare pentru 
deșeuri de echipamente electrice 
și electronice (WEEE).

Acest simbol arată că 
acest produs nu trebuie 
eliminat împreună cu 
deșeurile menajere la 

sfârșitul perioadei sale de utilizare. 
Aparatul uzat trebuie transportat la 
un punct de colectare pentru reci-
clarea echipamentelor electrice și 
electronice.  Vă rugăm să contac-
tați autoritățile locale sau distribui-
torul de unde a fost achiziționat 
produsul pentru a afla unde se află 
aceste puncte de colectare. Fieca-
re gospodărie are un rol important 
în recuperarea și reciclarea elec-
trocasnicelor vechi.  Eliminarea 
corespunzătoare a electrocasnice-
lor utilizate ajută la prevenirea 
posibilelor consecințe negative 
pentru mediu și sănătatea umană.

INFORMAȚII	__________________________

Informați	despre	
acumulatorii	consumați

Acest simbol de pe acu-
mulatori/baterii sau de pe 
ambalaj indică faptul că 
acumulatorii/bateriile nu 
pot fi aruncate împreună 

cu deșeurile menajere obișnuite. 
La anumiți acumulatori/bateri, 
acest simbol poate fi însoțit și de 
un simbol chimic. Sunt incluse 
simbolurile pentru mercur (Hg) 
sau plumb (Pb) dacă acumulato-
rii/bateriile conțin peste 0,0005 % 
mercur sau peste 0,004 % plumb.
Acumulatorii/bateriile, inclusiv 
cele care nu conțin metale grele, 
nu pot fi eliminate împreună cu 
deșeurile menajere. Aruncați 
bateriile uzate în conformitate 
cu prevederile locale de mediu. 
Consultați prevederile locale cu 
privire la eliminarea deșeurilor în 
zona în care locuiți.

Conformitatea	 cu	 Directi-
va	RoHS
Produsul pe care l-ați achiziționat 
este conform cu Directiva RoHS 
UE (2011/65/UE).  Acesta nu con-
ține materiale periculoase și inter-
zise, specificate în această Direc-
tivă.
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Informații	despre	ambalaj
Ambalajele produsului 
sunt fabricate 
din materiale reciclabile, 
conform reglementărilor 

noastre naționale de mediu. Mate-
rialele utilizate pentru ambalaj nu 
trebuie să fie eliminate împreună 
cu deșeurile menajere sau cu alt 
tip de deșeuri.  Transportați-le la 
punctele de colectare pentru 
ambalaje, amenajate de autoritățile 
locale.

INFORMAȚII	__________________________

Date	tehnice
Producător:	E-TEK Electronics 
Manufactory Co., LTD
Identificatorul	modelului:	
ZD5C0100EUDU
Tensiunea	de	intrare:	100-
240V~
Frecvența	de	intrare:	50/60Hz
Curentul	la	intrare: 0,2A
Tensiunea	la	ieșire:	5,0V
Curentul	la	ieșire:	1,0A
Puterea	de	ieșire:	5,0W
Randament	mediu	în	regim	
activ:	77,57%
Randament	la	sarcină	redu-
să(10%):	68,78%
Puterea	absorbită	în	regim	
fără	sarcină:	0,08W

Clasă de protecţie pentru șoc 
electric: II

Dreptul rezervat de a opera modifi-
cări tehnice și de design.
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