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SIGURANȚA	_____________________

Citiți acest manual de instrucțiuni în înt-
regime înainte de a folosi aparatul. 
Respectați toate instrucțiunile de siguranță 
pentru a evita avariile cauzate de o utiliza-
re necorespunzătoare!
Păstrați acest manual de instrucțiuni la 
îndemână pentru consultarea sa viitoare. 
Dacă acest aparat este încredințat unei 
părți terțe, asigurați-vă că manualul de 
instrucțiuni este și el predat.
▪ Acest aparat este destinat numai pentru 

uz casnic.
▪ Nu folosiți aparatul dacă accesoriul de ras 

sau încărcătorul prezintă semne de dete-
riorare.

▪ Furnizat doar la tensiune de siguranță 
foarte joasă în conformitate cu marcajul 
de pe aparat.

▪ A se folosi doar cu sursa de alimentare 
furnizată împreună cu aparatul.

▪ La terminarea încărcării, decuplați încăr-
cătorul.

▪ Atenţie!	Păstrați întotdeauna încărcătorul 
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uscat.
▪ Când aparatul se află la încărcat, nu tre-

buie sub nicio formă să intre în contact cu 
apa sau cu orice alt lichid.

▪ Nu folosiți niciodată aparatul dacă lame-
lele de tăiere sau dispozitivele de blocare 
a lamei sunt deteriorate în mod vizibil.

▪ Nu scufundați aparatul complet în apă.
▪ După ce acesta s-a încărcat, decuplați în-

cărcătorul de la priza de perete. 
▪ Nu scăpați pe jos aparatul.
▪ Pentru a preveni deteriorarea cablului de 

alimentare, evitați prinderea, îndoirea sau 
frecarea acestuia de margini ascuțite. Ți-
neți cablul de alimentare departe de su-
prafețele încălzite și de flacăra deschisă.

▪ Nu lăsați niciodată aparatul, accesoriile 
sale sau încărcătorul pe sau în apropie-
rea suprafețelor încălzite.

▪ Verificați că tensiunea rețelei de alimen-
tare pe de etichetă este în conformitate 
cu cea a sursei dumneavoastră de ali-

SIGURANȚA	_____________________
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mentare.
▪ Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
▪ Gama noastră de electrocasnice GRUN-

DIG respectă toate standardele de sigu-
ranță aplicabile. Astfel, dacă aparatul este 
deteriorat, trebuie să fie reparat sau înlo-
cuit de către un centru specializat, pentru 
a evita orice pericole. Reparațiile defec-
tuoase sau efectuate de persoane neca-
lificate pot cauza pericole și riscuri pentru 
utilizator.

▪ Acest aparat poate fi utilizat de către copii 
cu vârsta minimă de 8 ani și de persoa-
nele cu capacități fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau lipsă de experiență 
și cunoștințe dacă aceștia au fost supra-
vegheați sau instruiți cu privire la utiliza-
rea aparatului într-un mod sigur și înțeleg 
pericolele implicate. Copiii nu trebuie sa 
se joace cu aparatul. Curățarea și opera-
țiunile de întreținere realizate de utilizator 
nu vor fi realizate de copii fără să fie su-
pravegheați.

SIGURANȚA	_____________________
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▪ Nu demontați sub nicio formă aparatul. 
Nu se acceptă nicio solicitare pentru uti-
lizarea garanției pentru deteriorări provo-
cate de folosirea necorespunzătoare.

▪ Încărcătorul și cablul de alimentare nu pot 
fi reparate. Asigurați-vă că încărcătorul 
este scos din uz în conformitate cu pre-
vederile de mediu. Puteți achiziționa un 
nou încărcător de la fabricant sau de la 
un distribuitor autorizat.

▪ Avertizare: Decuplați aparatul de cablul 
său de alimentare înainte de a-l scufunda 
în apă pentru a-l curăța.

▪ Bateria trebuie extrasă din aparat înainte 
de a fi scoasă din uz.

▪ Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua 
alimentare înainte de extrage bateria.

▪ Bateria trebuie scoasă din uz în condiții 
de siguranță. 

SIGURANȚA	_____________________
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SCURTĂ	PREZENTARE	 ___________

Stimat client,
Felicitări pentru achiziționarea 
aparatului de ras rotativ MS 
7640.
Citiți cu atenție următoarele in-
strucțiuni de utilizare pentru a 
vă bucura un timp îndelungat de 
produsul de calitate al compani-
ei GRUNDIG.

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

jați, cât și pentru furnizori. De 
asemenea, acordăm o importan-
ță 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 disponibile pentru cel puțin 
5 ani. 
Pentru un viitor care merită trăit. 
Grundig.

Comenzi	și	componente
Vedeți ilustrația de la pagina 3. 

A  Capac de protecție

B  Capul aparatului de ras

C  Buton de pornire/oprire

D   simbol (blocare) 

E  Ecran LCD cu consumul ba-
teriei

F  Perie de curățare

G  Adaptor

H  Accesoriu pentru tunsul bărbii

I  Aparat de tuns cu precizie
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FUNCȚIONARE	 __________________

Observații

▪ Înainte de prima folosire, ba-
teria trebuie încărcată timp 
de cel puțin 90 de minute.

▪ Asigurați-vă că aparatul este 
oprit înainte de a pune la în-
cărcat bateria.

▪ Asigurați-vă că bornele +/- 
sunt corect plasate: tija de 
ghidare din orificiul de ali-
mentare trebuie să fie cu-
plată la canelura conectorului 
de alimentare. În caz contrar, 
conectorul nu va putea fi cu-
plat la priză.

▪ Nivelul de încărcare a ba-
teriei este afișat în procent 
(%) pe ecranul LCD. Banda 
luminoasă va trece de la a fi 
stinsă la a lumina. ( , 3)

▪ Imediat ce bateria este com-
plet încărcată, banda lu-
minoasă nu va mai lumina 
intermitent, ci va afișa per-
manent o lumină albă. 

▪ La încărcarea completă, ba-
teria permite aproximativ 50 
de minute de utilizare a apa-
ratului.

▪ Apăsați foarte ușor atunci 
când vă radeți. Aplicați miș-
cări suave în sens contrar 

creșterii firelor de păr din 
barbă. ( , 8-9)  

▪ Trageți ușor de piele atunci 
când vă radeți în zone dificile 
precum bărbia. Radeți întot-
deauna părul în sensul con-
trar creșterii firelor din barbă. 
Dacă aveți o barbă deasă sau 
lungă ce nu poate fi rasă doar 
printr-o singură folosire a 
aparatului, efectuați mai întâi 
un ras rapid, urmat apoi de 
unul mult mai elaborat.

▪ Rezultatele cele mai bune se 
obțin dacă este folosit pe pie-
lea uscată.

▪ Este nevoie de aproximativ 2 
săptămâni pentru ca pielea 
să se obișnuiască cu sistemul 
de ras uscat.

Blocarea	în	timpul	călăto-
riilor	( ,	16-17)
Pentru ca aparatul de ras să nu 
poată fi pornit în mod accidental, 
puteți bloca butonul de pornire/
oprire.
Aparatul va începe să funcțio-
neze după ce tastatura va fi de-
blocată. Puteți opri aparatul apă-
sând butonul de pornire/oprire. 



14 ROMÂNĂ

Informații	generale
Aparatul trebuie să fie curățat 
periodic pentru a vă putea bucu-
ra de randamentul său maxim și 
de rezultate optime. 

Curățarea	și	întreținerea	
Atenţie

▪ Nu îndepărtați capul aparatu-
lui de ras atunci când acesta 
este în funcțiune. Opriți întot-
deauna aparatul înainte de a-l 
curăța.

▪ Nu apăsați niciodată pe 
lame sau pe dispozitivele de 
protecție și nu le atingeți cu 
obiecte dure pentru a evita 
cauzarea de daune irepara-
bile asupra aparatului de ras 
sau a componentelor sale.

Avertizare

▪ Opriți întotdeauna aparatul de 
ras și decuplați-l de la rețeaua 
de alimentare înainte de a-l 
curăța și scoateți întotdeauna 
încărcătorul din priză!

▪ Aveți grija ca apa să nu pă-
trundă în interiorul aparatului 
de ras sau al încărcătorului 
pentru a evita riscul unui șoc 

INFORMAȚII	_____________________

electric la punerea sa din nou 
în funcțiune.

▪ Manevrați cu multă atenție 
lamele întrucât sunt foarte 
ascuțite.

Atenţie

▪ Asigurați-vă că doar capul 
aparatului de ras cu trei 
lame se află sub jet de apă. 
Aparatul de ras manual este 
prevăzut cu protecție doar 
împotriva stropilor de apă și 
poate fi deteriorat iremediabil 
dacă este ținut sub jet de apă.

Observație

▪ Lăsați capul aparatului de ras 
cu trei capete de bărbierit să 
se usuce înainte de a-l folosi 
din nou.

Depozitarea
▪ Dacă nu intenționați să 

utilizați aparatul pentru o 
perioadă lungă de timp, de-
pozitați-l cu grijă.

▪ Asigurați-vă că este scos din 
priză și complet uscat. 

▪ Depozitați aparatul într-un loc 
uscat și rece.

▪ Asigurați-vă că aparatul nu 
este la îndemâna copiilor.
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INFORMAȚII	_____________________

Conformitatea	 cu	 Direc-
tiva	 WEEE	 și	 eliminarea	
produsului	uzat:	
Acest produs este în conformi-
tate cu Directiva WEEE a UE 
(2012/19/UE). Acest produs a 
fost marcat cu simbolul de cla-
sificare pentru deșeuri de echi-
pamente electrice și electronice 
(WEEE).

Acest simbol arată că 
acest produs nu tre-
buie eliminat împreu-
nă cu deșeurile me-
najere la sfârșitul pe-

rioadei sale de utilizare. 
Aparatul uzat trebuie transpor-
tat la un punct de colectare 
pentru reciclarea echipamente-
lor electrice și electronice. Vă 
rugăm să contactați autoritățile 
locale sau distribuitorul de unde 
a fost achiziționat produsul pen-
tru a afla unde se află aceste 
puncte de colectare. Fiecare 
gospodărie are un rol important 
în recuperarea și reciclarea 
electrocasnicelor vechi. 
Eliminarea corespunzătoare a 
electrocasnicelor utilizate ajută 
la prevenirea posibilelor conse-
cințe negative pentru mediu și 
sănătatea umană.

Informați	despre	acumu-
latorii	consumați

Li-ion

Acest simbol de pe 
acumulatori /bateri 
sau de pe ambalaj in-
dică faptul că acumu-
latorii/bateriile nu pot 
fi aruncate împreună 

cu deșeurile menajere obișnuite. 
Aruncați acumulatorii/bateri-
ile uzate în conformitate cu 
prevederile locale de mediu. 
Consultați prevederile locale cu 
privire la eliminarea deșeurilor în 
zona în care locuiți.

Conformitatea	cu	
Directiva	RoHS
Produsul pe care l-ați achiziți-
onat este conform cu Directiva 
RoHS UE (2011/65/UE). Acesta 
nu conține materiale periculoase 
și interzise, specificate în aceas-
tă Directivă.

Informații	despre	ambalaj
Ambalajele produsului 
sunt fabricate 
din materiale reciclabi-
le, conform reglemen-

tărilor noastre naționale de me-
diu. Materialele utilizate pentru 
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ambalaj nu trebuie să fie elimi-
nate împreună cu deșeurile me-
najere sau cu alt tip de deșeuri. 
Transportați-le la punctele de 
colectare pentru 
ambalaje, amenajate de autori-
tățile locale.

Date	tehnice
Tensiunea	de	alimentare	de	la	
rețea: 
100-240 V~, 50/60 Hz 
Puterea	 nominală	 de	 ieșire: 
5V , 1A
Sursă	de	alimentare:  
5V (acumulator Li-Ion)
Timp	de	încărcare:  
aproximativ 90 minute
Perioadă	de	funcționare	cu	
bateria	complet	încărcată: 
aproximativ 50 de minute
Baterii: Li-ion
Încărcător

Lavabil (IPX5)

 Permite curățarea sub je-
tul de apă de la robinet

INFORMAȚII	_____________________

Parametrul	sursei	ex-
terne	de	alimentare
Producător:	E-TEK Electronics 
Manufactory Co., LTD
Identificatorul	modelului:	
ZDJ050100EU
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:	76,21%
Randament	la	sarcină	redu-
să(10%):	68,89%
Puterea	absorbită	în	regim	
fără	sarcină:	0,05W

Dreptul rezervat de a opera mo-
dificări tehnice și de design.
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