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כיצד מתחילים

ניתן להשתמש במכשיר זה כשאינו מחובר לחשמל תוך שימוש בסוללה הנטענת הפנימית שלו .כמו
כן ניתן להשתמש בו כשהוא מחובר לחשמל על ידי חיבורו לספק הכוח ולאחר מכן לשקע החשמל.
אם הסוללה אינה טעונה מספיק ,כדאי להפעיל את המכשיר כשהוא מחובר לחשמל דרך ספק הכוח.
אך שימו לב ששימוש תכוף במכשיר כשהוא לא מחובר לחשמל יקצר את משך חיי הסוללה הנטענת.
 .1לפני השימוש הראשוני בקוצץ ,טענו אותו למשך  10שעות.
 .יש לוודא שהמכשיר כבוי.
חברו את ספק הכוח למוצר ולאחר מכן לרשת החשמל.
נורית החיווי לטעינה תידלק בזמן הטעינה .הנורית תכבה בסיום הטעינה.
אין אפשרות לטעינת יתר של הקוצץ .עם זאת ,אם לא תשתמשו במוצר למשך זמן ארוך
(חודשיים-שלושה) ,נתקו אותו מהחשמל ואחסנו אותו.
כדי לשמור על חיי סוללות ארוכים ,אחת ל -חודשים תנו להן להתרוקן ,ואז טענו אותן מחדש
למשך  10שעות.
במצב טעינה מלא ,קוצץ הזקן יפעל במשך עד  0דקות ללא חיבור לחשמל.
בחיבור לחשמל
חברו את ספק הכוח למוצר ולאחר מכן לרשת החשמל.
הדליקו את הקוצץ.
אנו ממליצים לטעון את המכשיר במשך מספר דקות לפני שמתחילים להשתמש בו במצב
מחובר לחשמל.

אביזרים
חיבור והסרה של אביזרים (איור )A
ודאו תמיד שהמכשיר כבוי לפני חיבור או הסרה של אביזרים.
כדי להסיר אביזרים ,סובבו את האביזר נגד כיוון השעון עד שיתנתק ,ואז אפשר להרים אותו
מהמכשיר.
כדי לחבר אביזרים ,הניחו את האביזר הרצוי מעל המכשיר וסובבו אותו עם כיוון השעון עד
שיינעל למקומו.
חיבור והסרה של מסרקים מובילים קבועים
חיבור
הרכיבו את הצד הקדמי של המסרק המוביל על השן של ראש הקוצץ הרחב.
דחפו את גב המסרק המוביל כלפי מטה עד שיינעל למקומו בקליק.
הסרה
הרימו את הלשונית בגב המסרק המוביל עד שתשתחרר מראש הקוצץ הרחב.
חיבור והסרה של המסרק המתכוונן
לחיבור ,העמידו את המסילות שעל המסרק מול החריצים בצדי המכשיר ,ואז החליקו את
המסרק כלפי מטה לתוך המכשיר.
כדי לכוונן ,לחצו על לחצן הכוונון בגב המסרק והחליקו את המסרק מעלה או מטה .שחררו את
הלחצן כדי לנעול את המסרק בנקודה זו .אורך הקיצוץ מוצג על הסקלה בצד הקוצץ.
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כדי להסיר את המסרק ,לחצו על לחצן הכוונון והחזיקו אותו לחוץ; לאחר מכן דחפו את המסרק
כלפי מעלה והחוצה מהמכשיר.

הוראות שימוש

סרקו את שיער הפנים במסרק עדין לפני שתתחילו בקיצוץ.
סרק את שיערך עם כיוון הצמיחה כך שהשערות זקופות לגובהן המקסימלי ופונות לאותו הכיוון.
כיוון שלא כל השערות צומחות באותו הכיוון ,תרצו אולי לנסות זוויות קיצוץ שונות (כלומר כלפי
מעלה ,כלפי מטה או לצדדים) לקבלת תוצאות טובות יותר.
על השיער להיות יבש ונקי ממייצבים ומתכשירים.
במקרה של הצטברות שערות בזמן השימוש ,כבו את המכשיר ,הסירו את האביזרים המחוברים
אליו ,ונקו את שאריות השיער מהאביזר ומהמכשיר.

תחזוקה של זיפים לאחר  3ימים ושל שיער גוף
אביזרים
קוצץ רחב עם מסרק קבוע  1.5מיימ ומסרק קבוע  3מיימ
מראה עם זיפים לאחר  3ימים:
תנו לזיפים שלכם לצמוח כך שיהיו מעט ארוכים יותר מהמראה שאתם מנסים להשיג.
 .1חברו את המסרק הקבוע בגודל  1.5מיימ לאביזר הקוצץ הרחב.
 .העבירו את הקוצץ דרך הזקן נגד כיוון צמיחת השיער.
 .3ישרו את קצות אזור הזיפים בעזרת אביזר הקוצץ המדויק.
לשליטה רבה יותר באורך הזיפים ,תוכלו להשתמש במסרק המתכוונן ולקצץ את הזיפים
בהדרגה ,החל ממצב של זיפים ארוכים יותר ,וכלפי מטה עד להשגת המראה הרצוי.
תחזוקת שיער הגוף
 .1תנו לשיער שלכם לצמוח כך שיהיה מעט ארוך יותר מהמראה שאתם מנסים להשיג.
 .חברו את המסרק הקבוע בגודל  3מיימ לאביזר הקוצץ הרחב.
 .3העבירו את הקוצץ דרך שיער הגוף נגד כיוון צמיחת השיער.
קיצוץ השיער
אביזרים
קוצץ רחב עם מסרק מתכוונן
שלב  :1בסיס הצוואר
 .1חברו את הקוצץ הרחב עם המסרק המתכוונן.
 .קבעו את אורך המסרק המתכוונן ל 4-מיימ או ל -מיימ.
 .3החזיקו את שן הלהב כשהיא פונה כלפי מעלה .התחילו במרכז הראש בבסיס הצוואר.
 .4העלו את מכונת התספורת באטיות דרך השיער בכיוון מעלה והחוצה ,וקצצו רק מעט בכל פעם.

שלב  :2העורף
כשאורך המסרק קבוע ל 18–1 -מיימ ,קצצו את השיער בעורף.
שלב  :3צדי הראש
 .1כווננו את המסרק לאורך קצר יותר עבור האזורים שמסביב לאוזניים.
 .הגדילו את הגדרת האורך על המסרק המתכוונן כדי למזג בהדרגה את אורך השיער בצד
הראש עם השיער הארוך יותר באמצע הראש.
שלב  :4אמצע הראש
 .1הגדירו את המסרק למצב אורך השיער הגבוה יותר (עד  0מיימ) ,ולאחר מכן קצצו את השיער
באמצע הראש נגד הכיוון הרגיל של צמיחת השיער.
 .עבדו מכיוון חלקו האחורי של הראש.
קיצוץ הפאות
כדי לקצץ את הפאות ,כווננו את המסרק לאורך הרצוי ,או השתמשו באחד מהמסרקים
המובילים הקבועים.
קיצוץ קצר/ארוך של הזקן
אביזרים
קוצץ רחב עם מסרק מתכוונן
קוצץ מדויק
 .1חברו את הקוצץ הרחב עם המסרק המתכוונן.
 .הגדירו את המסרק המתכוונן לאורך הרצוי.
 .3התחילו בקיצוץ תחת הסנטר ועקבו אחר קו הלסת.
 .4התקדמו בתנועה כלפי מעלה לכיוון האוזן והקו העליון של הזקן.
 .ישרו את קצות אזור הזקן בעזרת אביזר הקוצץ המדויק.
יישור פינות וקיצוץ קרוב של השיער
אביזרים
קוצץ רחב
יישור פינות:
 .1החזיקו את המכשיר כאשר להב (שן) החיתוך פונה אליכם ונמצא בזווית של  0מעלות לעור.
 .התחילו בקצה קו הזקן/השפם ,וכאשר הלהב מונח בעדינות על העור ,השתמשו בתנועות
איטיות מבוקרות כדי ליצור את הגבולות הישרים/המתעגלים.
קיצוץ קרוב של השיער
 .1השתמשו באצבעות יד אחת כדי להרים מהצוואר את השערות הצומחות בעורף.
 .האצבע המורה צריכה לכסות את שורשי השערות המורמות כדי למנוע חיתוך שלהן בטעות.
 .3החזיקו את הקוצץ צמוד לבסיס הצוואר כאשר הלהב פונה כלפי מעלה .הזיזו את הקוצץ במעלה
הצוואר עד שייגע באצבע המורה שמגנה על שורשי השיער.

 .4הניעו את הקוצץ באיטיות ,והימנעו ממגע בינו לבין שורשי השערות שבבסיס הראש.
קיצוץ מפורט של השיער באף ,בגבות ובאוזניים
אביזרים
קוצץ לאף ,לאוזניים ולגבות
האף והאוזניים:
 .1חברו את הקוצץ המיועד לאף ,לאוזניים ולגבות.
 .הכניסו את האביזר בעדינות אל תוך הנחיר או האוזן.
 .3הניעו את האביזר בעדינות פנימה והחוצה תוך כדי תנועה סיבובית של המכשיר.
אל תכניסו את האביזר עמוק יותר מ -מ»מ לתוך הנחיר או האוזן.
הגבות:
 .1הוליכו את האביזר בזהירות כך שיסיר שיערות תועות או ארוכות מדיי מהגבות.
 .כדי להסיר את השערות לגמרי ,תנו לאביזר לגעת בעור והעבירו אותו על-גבי האזור הרצוי.
קיצוץ מיקרו זיפים וקיצוץ מדויק
אביזרים
קוצץ מדויק
מיקרו זיפים:
לאביזר יש טכנולוגיה לגילוח צמוד כדי לקצץ את השיער עד לגובה  0.2מיימ ולהגיע לגימור של
מיקרו זיפים.
 .1חברו את הקוצץ המדויק.
 .החזיקו את האביזר כך שהפס המוביל בקצה התחתון של הלהב נוגע בעור (בדיוק כמו שהייתם
מחזיקים מכשיר גילוח רטוב) .הפס המוביל בקצה התחתון של הלהב עוזר למתוח את העור
במהלך הקיצוץ.
 .3השתמשו בתנועות דומות לאלו של גילוח רטוב.
קוצץ מדויק:
 .1החזיקו את אביזר הקוצץ המדויק בזווית ישרה לעור.
 .הניעו אותו כלפי שיער הזקן או הרחק ממנו כדי להגיע לתוצאה הרצויה .השתמשו בלחץ עדין
ובתנועות ומבוקרות היטב.

הטיפול במכונת התספורת:

הקפידו לטפל במוצר שלכם כדי להבטיח שמירה על ביצועים מיטביים לאורך זמן .אנו ממליצים
לנקות את מכונת התספורת בתום כל שימוש.
בתום כל שימוש
הברישו את השיער שהצטבר מהמכשיר ומראשי האביזרים.
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הדרך הקלה וההיגיינית ביותר לניקוי המכשיר היא ניתוק הראש מגוף המכשיר ושטיפת ראש
המכשיר במים פושרים.
אסור לשטוף את גוף המכשיר.
הניחו טיפה או שתיים של שמן מכונות חיתוך או מכונות תפירה על הלהבים.
הפעילו את מכונת התספורת כדי לפזר את השמן באופן אחיד ,נגבו כל עודפי שמן.

הסרת הסוללה

אנו ממליצים בכל תוקף שרק איש מקצוע יפרק את הסוללה הנטענת .לחלקים ממארז מכשיר
הגילוח ולכלי העבודה יש פינות חדות שעלולות לגרום לפציעה אם מטפלים בהם בצורה לא נכונה.
יש להוציא את הסוללה הנטענת מהמכשיר לפני השלכתו לאשפה.
נתקו את ספק הכוח לטעינה לפני פירוק הסוללה.
 .1ודאו שסוללת המכשיר מרוקנת לחלוטין .כדי להגיע למצב הזה ,הפעילו את המכשיר ותנו לו
לפעול עד שיכבה.
 .בעזרת כלי מתאים ,הפרידו בין החצי הקדמי לבין החצי האחורי של המארז בנקודת החיבור
ביניהם.
 .3חתכו את החוטים המחברים את הסוללות למעגל האלקטרוני.
יש להוציא סוללות משומשות מהמכשיר ,ולמחזר או להשליך אותן לאשפה במתקן מיחזור/
איסוף רשמי מתאים.
אין לנסות להפעיל את המכשיר לאחר שפתחתם אותו.

מיחזור

W
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כדי להימנע מבעיות סביבתיות ומבעיות בריאות העלולות להיגרם מחומרים
מסוכנים ,אין להשליך מכשירי חשמל וסוללות נטענות ולא-נטענות המסומנים
באחד הסמלים האלה יחד עם האשפה הביתית .השליכו תמיד מוצרים חשמליים
ואלקטרוניים וגם סוללות נטענות ולא-נטענות ,אם יש ,במתקן מיחזור/איסוף
רשמי מתאים.
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