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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за придбання даного виробу!
Щоб забезпечити ефективне та тривале використання приладу, 

рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.

Реальне зображення товару може відрізнятися від візуалізації в друкованих матеріалах



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Потрібна  допомога?  0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим 
використанням пристрою, та збережіть її для подальшого 
використання. Недбале ставлення до рекомендацій цієї 
інструкції може привести до нещасного випадку

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 • Не використовуйте тример приймаючи ванну  
 або душ, біля води чи ємностей які її містять.
 • Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
 • Не зберігайте прилад у місці звідки він може 
впасти або потрапити у воду.
• Завжди вимикайте прилад  відразу після використання.
• Перед очищенням приєднанням або від’єднанням насадки 
вимикайте пристрій.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

• Пристрій призначений лише для побутового використання 
в приміщенні.
• Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він 
під’єднаний до електромережі, за винятком коли він 
заряджається.
• Будьте особливо уважні при використанні пристрою поряд з 
дітьми або особами з обмеженими можливостями.
• Використовуйте пристрій тільки згідно цієї інструкції та за 
прямим призначенням.
• Тримайте пристрій та його шнур подалі від поверхонь, що 
нагріваються.
• Якщо пристрій впав, зазнав механічного впливу чи 
пошкоджень, в середину потрапила рідина або він працює 
не правильно слід звернутись до Авторизованого сервісного 
центру. В жодному разі не намагайтесь самостійно 
відремонтувати його.
• Не використовуйте шнур для зарядки пристрою, якщо він 
пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно 
замінити в Авторизованому сервісному центрі.
• Не встромляйте будь-які сторонні предмети в отвори на 
пристрої, та не торкайтесь рухомих частин пристрою.
• Завжди стежте за чистотою лез та насадок.
• Перед підключенням переконайтесь, напруга електричної 
мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
• Шнур для підзарядки не повинен торкатись гарячих 
предметів/поверхонь, занурюватись у воду або інші рідини 
та контактувати з гострими предметами.
• Для уникнення пошкодження насадок та лез, не 
прикладайте надмірних зусиль під час стрижки/гоління.
• Для запобігання травм, не користуйтеся бритвою за 
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наявності пошкоджень лез або тілесних ран та ушкоджень 
на поверхні шкіри. Завжди перевіряйте положення лез.
• Не торкайтеся корпусу вологими руками.
• Використовуйте пристрій лише для підстригання сухого 
волосся.
• Не використовуйте та не зберігайте пристрій в 
приміщеннях з підвищеною температурою (більше 60°С) 
і відносною вологістю більше 80%. Не використовуйте 
пристрій в приміщенні де зберігаються або уторовуються 
вибухонебезпечні пари та після використання аерозолів.
• Перед зберіганням пристрою завжди перевіряйте, що він 
від’єднаний від електромережі. 
• Вимикайте пристрій перед заміною насадок та лез.
• Увага! Зберігайте пристрій сухим!
• Не використовуйте пристрій для підстригання тварин.
• Увага! Використовуйте пристрій тільки на сухому волоссі!
• Цим пристроєм можуть користуватись діти віком від 8 
років та особи з обмеженими фізичними, психічними чи 
сенсорними можливостями, з браком досвіду та знань  
якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за 
їхню безпеку особою та їх було проінструктовано стосовно 
безпечного використання пристрою та вони розуміють всі 
небезпеки. 
• Очистка та обслуговування може проводитись дітьми 
старшими за 8 років тільки під наглядом.
• Діти не мають гратися з пристроєм. 
• Тримайте пристрій та його шнур поза зоною доступу дітей.
• Увага! Доля зарядки цього пристрою ви можете 
використовувати тільки блок живлення, який входить 
до комплекту поставки. Увага! В жодному разі не 
розбирайте моторний відсік та не замінюйте акумулятор 
самостійно! Конструкція не передбачає заміну акумулятора 
користувачем.
• Перед утилізацією пристрою акумулятор має бути 
видалений та утилізований окремо. Утилізація пристрою має 
проводитись фахівцем.
 



1. Ножовий блок 
2. Регулятор довжини стрижки
3. Кнопка Увімкн. / Вимкн.
4. Індикатор заряду батареї
5. Петелька для підвішування

ОПИС ПРИСТРОЮ

6. Насадки для регулювання довжини стрижки 
7. Зарядний пристрій
8. Мастило
9. Щіточка для чищення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Потужність: 5 Вт
Напруга: 220-230 В
Частота: 50 Гц
Мотор 3,7 В
Батарея Li-Ion 2000 мА•г
Час зарядки 3 години
Автономна робота до 1,5 години
Клас захисту ІІ 
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ВКАЗІВКИ ЩОДО СТРИЖКИ ВОЛОССЯ Потрібна  допомога?  0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

ПІДЗАРЯДКА
Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити 
батареї. Для цього пристрій необхідно підключити до джерела 
живлення (перевірте, щоб кнопка включення була у положенні 
вимкнуто). Час повної зарядки 3 годин, час роботи до 1,5 години.
Не працюйте машинкою, коли вона підключена до електромережі.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СТРИЖКИ:
1. Огляньте ножовий блок, переконайтесь, що в ньому немає 
мастила між зубчиками ріжучої кромки та увімкніть пристрій, 
щоб розподілити мастило та переконатися, що тример працює 
безперебійно. За необхідності витріть зайве мастило. Це слід робити 
перед кожним використанням. 
2. Посадіть людину так, щоб її голова була приблизно на рівні 
ваших очей. Це дозволяє полегшити видимість під час стрижки та 
спростить процес стрижки.
3. Перед стрижкою завжди спочатку розчісуйте волосся, щоб воно 
не було заплутане. Стрижіть тільки чисте волосся.
4. Покладіть рушник на шию і плечі людини, яку ви будете стригти.
Рекомендації:
• Стригти волосся необхідно повільно, не прикладаючи зайвих 
зусиль. Використовуйте короткі рухи лише для того, щоб поступово 
постригти всю голову.
• Завжди знімайте трохи волосся за один раз, ви завжди можете 
зняти більше волосся.
• Під час підстригання, часто розчісуйте волосся у стилі, до якого 
ви стрижете.
• Під час стрижки за допомогою цієї машинки для волосся краще 
залишати волосся сухими, а не вологими. З сухим волоссям 
набагато простіше контролювати кількість волосся, що стрижеться.
Початок стрижки
Стрижка волосся вимагає досвіду та практики, тому це краще 
завжди залишити волосся трохи довшим на початку використання. 
Після того, як ви звикнете до машинки ви можете робити біль 
короткі та професійні стрижки.
Гребінці, що регулюють довжину стрижки:
• Гребінець №1 залишає довжину волосся 3 мм. 
• Гребінець №2 залишає довжину волосся 6 мм.
• Гребінець №3 залишає довжину волосся 10 мм.
• Гребінець №4 залишає довжину волосся 13 мм.
Кожна насадка має відповідне маркування.
• Щоб прикріпити гребінець, утримуйте її зубцями в нижній частині 
зубця і засуньте її назустріч і по лопатці машинки, поки передня 
частина гребінця не буде міцно прилягати до леза машинки.
• Щоб зняти гребінець, просто потягніть гребінець вгору і в сторону 
від леза на машинці для стрижки.
• Щоб стрижка вийшла кращою, не докладайте зайвих зусиль та 
періодично розчісуйте волосся, щоб видалити підстрижене волосся 

та перевірити на нерівні пасма.

КРОК 1: СТИЖКА ПОТИЛИЦІ
1. Прикріпіть насадку-гребінець 3 мм або 6 мм.
2. Тримайте ріжучу кромку машинки догори і починайте стрижку, 
починаючи з центру голови біля основи шиї (див. Схему 1). 
3. Зручно тримайте машинку для стрижки і злегка тримайте за 
голову, щоб гребінець був піднятий вгору. Поступово і повільно 
піднімайте машинку для стрижки, працюючи вгору і назовні, через 
волосся, підстригаючи за раз невелику ділянку.
4. Під час стрижки поступово підніміть головку машинки для 
стрижки волосся до себе. Продовжуйте стригти область спини від 
нижньої частини шиї вгору до зони вух.

КРОК 2: ЗАДНЯ ЧАСТИНА ГОЛОВИ
1. Замініть гребінець на наступний, довший розмір, 9 мм або 12 мм і 
стрижіть задню частину голови. (див. Схему 2). 

КРОК 3: СКРОНІ
Замініть гребінець на один з коротших, на 3 мм або 6 мм, підстрижіть 
скроні, тобто волосся в зоні прямо перед вухами. Потім перейдіть на 
один з довших гребінців, 9 мм або 12 мм, і продовжуйте стригти до 
верху до маківки (див. Схему 3). 

КРОК 4: МАКІВКА
1. Використовуючи насадку для гребінців 9 мм або 12 мм, стрижіть 
верхню частину голови від потиличної частини у напрямку лоба, в 
якому волосся зазвичай ростуть (див. Схему 4). 
2. Гребінці розміром 3 мм або 6 мм використовуються для створення 
коротких стрижок типу crew cut (коротка стрижка «їжачок»).
3. Для створення більш об’ємної зачіски зверху використовуйте 
надану гребінець і піднімайте волосся на маківці. Зрізайте над 
гребінцем, піднявши волосся або утримуйте волосся між пальцями, 
щоб підняти його і зістригти на потрібну довжину (див. Схеми 5 і 
6). Завжди працюйте з потилиці. Можна стригти волосся коротше 
поступово, зменшуючи простір між гребінцем / пальцями і головою. 
Розчісуйте підстрижене волосся і перевіряйте на нерівні пасма.
КРОК 5: ОСТАННІЙ ШТРИХ
1. Нарешті, використовуйте ножевий блок без встановленого 
гребінця для гоління навколо основи шиї, боків шиї та вух.
2. Для отримання чистої прямої лінії на боковинах переверніть 
машинку для стрижки волосся, повернувши верхню сторону із 
зворотного боку (див. Схему 7). 
3. Притискайте машинку для стрижки під прямим кутом до голови, 
кінчики ножового блоку злегка торкаючись шкіри та працюйте вниз. 
Таким чином ви отримаєте, як чистий зріз, як би ви використовували 
бритву.
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ПЕРЕВІРКА ПОЛОЖЕННЯ НОЖЕЙ.

1. Ножі будуть вже змазані при виготовленні.
2. Якщо ви самостійно розбирали ножовий блок, перевірте, що ножі 
знаходяться в правильному положенні. 
3. Правильне положення ножа таке: просто співставляйте верхні та 
нижні зубці ножового блоку вгору, вкажіть на точку. Кінець верхніх 
зубців повинен бути приблизно на 1,2 мм вище від нижніх зубців. 
 Якщо положення не невірне, додайте до лез кілька крапель олії, 
увімкніть машинку для стрижки на кілька секунд. Злегка відкрутіть 
гвинти і відрегулюйте. Затягніть гвинти після вирівнювання леза.  

ЗМАЩУВАННЯ

Щоб підтримувати машинку в робочому стані, леза слід змащувати 
через кожні дві-три стрижки.
Не використовуйте масло для волосся, жир, масло, змішане з будь-
яким розчинником. Оскільки розчинник випарується і залишить 
густу олію, яка може уповільнити рух ножей.

ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж почати чистити пристрій, перевірте, чи він вимкнений та 
відключений від мережі.
1) Зніміть всі насадки.
2) Використовуйте щітку для очищення насадок від волосся.
3) Ніколи не занурюйте пристрій та насадки у воду. Очистіть 
моторний блок за допомогою злегка зволоженої м’якої тканини.
4) Після очищення змащуйте насадки 2-ма краплями мастила.

ЗБЕРІГАННЯ

• Прилад слід зберігати у сухому  місці при кімнатній температурі, 
подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла. 
• Прилад під час зберігання  повинен бути недоступним для дітей.

Важливо! Завжди зберігайте пристрій із встановленою захисною 
насадкою для лез.



УТИЛІЗАЦІЯ

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ

БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ  ДЛЯ  НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до 
відповідного пункту збору відходів.
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УВАГА! ЦЕЙ ПРИСТРІЙ МІСТИТЬ АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ!

Виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яку не можна утилізувати зі звичайними по-
бутовими відходами (Директива2006/66/EC). Віднесіть виріб в офіційний пункт прийому, щоб 
спеціалісти вийняли з нього акумуляторну батарею.

Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв, а також звичай-
них і акумуляторних батарей у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негатив-
ному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.Li-ion



ПОТРІБНА  ДОПОМОГА?

0 800 60 45 16
ПН-ПТ З 9:00 ДО 18:00 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ

Facebook.com/Mirta.ua
Youtube.com/mirtabrand
Instagram.com/Mirta_ua
www.mirta.ua


