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Memasang/menanggalkan sikat tambahan
Letakkan sikat tambahan pada hujung pemotongan set pemotong dan tekan ia ke atas
set pemotong dalam arah kelongsongnya sehingga ia masuk ke posisi (Rajah 4a).
Sikat tambahan boleh ditanggalkan dengan senang dengan mengangkat cangkuk
mengikut arah anak panah (Rajah 4b).
Pembersihan dan penjagaan
JanSelepas setiap kali digunakan, buang rambut yang dipotong daripada set pemotong
menggunakan berus pencuci.
Hanya lap peralatan ini menggunakan kain yang lembut atau lembab.
Jangan gunakan pelarut atau agen penggosok!
Set pemotong boleh dibersihkan menggunakan semburan bersih pesanan nombr
4005-7051.
Jangan gunakan apa-apa agen pencuci yang lain.
Untuk prestasi pemotongan baik yang berkekalan, menyapu minyak pada set
memotong secara kerap adalah penting (Rajah 5). Gunakan minyak set memotong
pesanan nombor 4005-7000 (118 ml) sahaja.
Minyak set memotong dan semburan bersih boleh didapati daripada pembekal anda
atau Pusat Perkhidmatan kami.
Jika prestasi pemotongan merosot selepas penggunaan yang lama walaupun
dibersihkan dan disapu minyak secara tetap, set memotong harus diganti.
Gunakan pelindung mata pisau bila peralatan tidak digunakan.
Peralatan mesti disimpan dengan pelindung mata pisau dipasangkan.
Menukar sikat menggunting dan mata pisau menggunting
Matikan peralatan menggunakan suis on/off (Rajah 1b).
Cabut bekalan elektrik.
Buka skru pada set memotong, tanggalkan sikat menggunting dan mata pisau
menggunting (Rajah 6).
Apabila memasang, sikat menggunting dan mata pisau menggunting mestilah
diselaraskan seperti berikut (Rajah 7):
Naikkan suis pelaras panjang pemotongan – panjang pemotongan terpendek (Rajah
3a).
Jarak di antara hujung depan sikat menggunting dan hujung depan mata pisau
menggunting mestilah diantara 0.8 mm dan 1.6 mm (Rajah 7a).
Sikat menggunting dan pisau menggunting mestilah selari dengan satu sama lain.
Gigi pertama mata pisau menggunting (dari kiri) mesti melitupi gigi pertama sikat
menggunting atau ditempatkan ke kiri sedikit daripadanya (Rajah 7b).
Gigi paling luar mata pisau menggunting (di kanan) mesti menyentuh gigi besar paling
luar sikat menggunting (di kanan) (Rajah 7c).
Ketatkan kedua-dua skru (Rajah 6).
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Instruksi Pengoperasian

Uraian komponen
A Seperangkat pemotong		
B Tuas penyesuaian panjang pemotongan 		
C Sakelar On/off 			
D Kabel utama
E Sekrup penyesuai
F Pemandu Pisau
G Minyak untuk seperangkat pemotong
H Sikat pembersih
Tidak ditampilkan: sisir lekat atau sisir penata gaya (tergantung model)
Informasi penting
Demi keamanan Anda sendiri, informasi berikut harus diamati ketika menggunakan
peralatan listrik (baca semua instruksi sebelum menggunakan peralatan):
Hanya gunakan peralatan untuk memotong rambut.
Hanya sambungkan peralatan pada voltase bolak balik. Catat voltase terukur.
Jangan pernah menyentuh peralatan listrik yang terjatuh ke dalam air.
Segera putuskan sambungan dari kabel utama.
Jangan pernah menggunakan peralatan listrik di kamar mandi atau pancuran.
Selalu tempatkan atau simpan peralatan listrik di tempat yang aman dari terjatuh ke
dalam air (misalnya wastafel). Cegah peralatan listrik terkena air dan cairan lainnya.
Hanya gunakan peralatan di ruangan yang kering.
Selalu cabut dari kabel utama segera setelah penggunaan.
Cabur dari kabel utama sebelum membersihkan peralatan.
Jangan pernah tinggalkan peralatan tanpa pengawasan apabila anak-anak atau orang
cacat berada di dekat peralatan.
Hanya gunakan peralatan untuk penggunaan yang tepat seperti yang diuraikan dalam
instruksi pengoperasian. 		
Hanya gunakan aksesoris yang disarankan oleh produsen.
Jangan pernah gunakan peralatan apabila kabel utama rusak. Selain itu, jangan
gunakan peralatan apabila tidak berfungsi dengan baik, rusak atau terjatuh ke dalam
air. Dalam kondisi ini, bawa peralatan ke Pusat Layanan untuk pemeriksaan dan
perbaikan.
Jangan pegang peralatan pada kabel utama ketika membawanya dan jangan gunakan
kabel sebagai gagang.
Jauhkan kabel utama dari permukaan yang panas.
Pastikan bahwa kabel utama tidak terlilit atau kusut ketika disimpan.
Jangan pernah memasukkan atau membiarkan benda apa pun jatuh ke dalam bukaan
peralatan.
Jangan pernah menggunakan peralatan di mana produk aerosol (semprot) digunakan

Huraian komponen-komponen
A Set pemotong		
B Suis pelarasan panjang pemotongan 		
C Suis On/off			
D Kabel bekalan elektrik
E Skru penyelarasan
F Pelindung mata pisau
G Minyak untuk set pemotong
H Berus pencuci
Tiada dalam gambar: sikat-sikat tambahan atau sikat mendandan rambut (bergantung
pada model)
Maklumat penting
Untuk keselamatan anda, maklumat berikut mesti dipatuhi apabila menggunakan
peralatan elektrik (baca semua arahan sebelum menggunakan peralatan):
Guna peralatan ini untuk memotong rambut sahaja.
Sambungkan peralatan ini kepada voltan ulang-alik sahaja. Patuhi kadar voltan.
Jangan sentuh peralatan elektrik yang terjatuh ke dalam air.
Cabut sambungan ke bekalan elektrik.
Jangan gunakan peralatan elektrik semasa mandi.
Peralatan elektrik hendaklah sentiasa diletak atau disimpan di tempat ia tidak boleh
jatuh ke dalam air (contohnya: besen mencuci). Cegah peralatan elektrik daripada
terkena air atau lain-lain cecair.
Gunakan peralatan ini di dalam bilik yang kering sahaja.
Sambungan bekalan elektrik hendaklah dibuka selepas setiap kali kegunaan.
Jangan tinggalkan peralatan ini tanpa pengawasan jika kanak-kanak atau orang
kurang upaya ada berhampiran.
Gunakan peralatan ini untuk kegunaannya yang wajar sahaja seperti yang diterangkan
di dalam arahan pengendalian.
Gunakan aksesori-aksesori yang disarankan oleh pengeluar sahaja.
Jangan gunakan peralatan ini jika kabel bekalan elektriknya rosak. Tambahan lagi,
jangan gunakan peralatan ini jika ia tidak berfungsi dengan betul, jika ia rosak atau jika
ia terjatuh ke dalam air. Dalam kes-kes ini, hantarkan peralatan ini ke Pusat
Perkhidmatan kami untuk pemeriksaan dan pembaikan.
Jangan pegang peralatan ini menggunakan kabel bekalan elektriknya semasa
membawanya dan jangan gunakan kabel itu sebagai pemegang.
Jauhi kabel bekalan elektrik daripada permukaan panas.
Pastikan kabel bekalan elektrik tidak terlilit atau terpintal semasa disimpan.
Jangan masukkan atau benarkan apa-apa objek jatuh ke dalam bukaan peralatan ini.
Jangan gunakan peralatan ini di mana produk aerosol (semburan) sedang digunakan

atau di mana oksigen dilepaskan.
Untuk melindungi dari cedera, jangan pernah menggunakan peralatan apabila
seperangkat pemotongnya rusak.
Peralatan disekat demi keamanan dan bertapis radio.
Penggunaan pertama kali
Lumasi seperangkat pemotong dengan minyak (Gbr. 5).
Sambung ke kabel utama.
Nyalakan peralatan dengan menggunakan sakelar on/off (Gbr. 1a) dan setelah
penggunaan, matikan lagi (Gbr. 1b).
Catatan: Bunyi klik yang kadang dapat terdengar ketika menyalakan peralatan adalah
akibat unit penggerak yang menyala. Hal ini adalah normal. Panaskan peralatan
sebentar dan getaran selama penggunaan adalah normal juga.
Penyetelan daya
Alur pisau diatur pada pengaturan optimum dari pabrik. Namun demikian, alur pisau
dapat berubah akibat fluktuasi voltase. jika terjadi voltase kurang, alur pisau dapat
menjadi pendek dan jika terjadi voltase berlebihan bisa menjadi lebih panjang. Jika
perlu, dengan mengubah penyetelan sekrup penyesuai, Anda dapat menyetel alur
pisau ini sendiri. Untuk melakukannya, gunakan obeng atau koin tipis.
Dengan menggunakan sakelar on/off, nyalakan peralatan (Gbr. 1a).
Putar sekrup penyesuai searah jarum jam hingga Anda mendengar suara yang nyaring
(Gbr. 2b).
Kemudian putar sekrup penyesuai berlawanan arah jarum jam hingga suara bising
berhenti (Gbr. 2a).
Penyesuaian panjang pemotongan
Dengan tuas penyesuaian di samping, panjang pemotongan dapat disesuaikan
dengan mudah, bahkan saat penggunaan.
Angkat tuas penyesuaian ke atas ﾐ panjang pemotongan minimum (Gbr. 3a).
Turunkan tuas penyesuaian ﾐ panjang pemotongan maksimum (Gbr. 3b).
Pemotongan dengan sisir lekat (tergantung pada model)
Tergantung pada potongan rambut yang diinginkan, peralatan dapat dioperasikan
dengan atau tanpa sisir lekat. Di sini, tuas penyesuaian panjang pemotongan harus
dinaikkan
(Gbr. 3a). Tergantung pada modelnya, sisir lekat #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm)
atau #4 (13 mm) termasuk dalam cakupan paket. Sisir lekat #5 (16 mm), #6 (19 mm),
#7 (22 mm) dan #8 (25 mm) tersedia sebagai aksesoris pilihan.
Menempelkan/melepaskan sisir lekat
Letakkan sisir lekat pada bagian pemotongan alat dan tekan ke bawah pada pemotong

atau di mana oksigen dibebaskan.
Untuk mengelak dari kecederaan, jangan gunakan peralatan ini jika set memotong
rosak.
Peralatan ini ditebat untuk keselamatan dan dilindungi dari gelombang radio.
Menggunakannya buat pertama kali
Sapu minyak pada set pemotong (Rajah 5).
Sambungkan kepada bekalan elektrik.
Pasangkan peralatan menggunakan suis on/off (Rajah 1a), dan selepas
menggunakannya, matikannya semula (Rajah 1b).
Perhatian: Bunyi klik yang kadang-kadang boleh didengar apabila memasangkan
peralatan adalah disebabkan unit pacu terpasang. Ini adalah normal sama sekali.
Pemanasan yang sedikit pada peralatan dan getaran semasa penggunaan juga adalah
normal sama sekali.
Menetapkan kuasa
Landasan mata pisau ditetapkan pada tetapan optimum dari kilang.
Walaubagaimanapun, landasan mata pisau boleh berubah disebabkan perubahan
voltan. Semasa voltan kurang, landasan mata pisau boleh memendek, dan semasa
voltan lampau, ia boleh memanjang. Jika perlu, anda boleh menetapkan landasan
mata pisau sendiri dengan menukar tetapan skru penyelarasan atau duit syiling yang
nipis.
Dengan menggunakan suis on/off, pasangkan peralatan (Rajah 1a).
Pusing skru penyelarasan ikut jam sehingga anda mendengar satu bunyi yang kuat
(Rajah 2b).
Kemudian pusing skru penyelarasan lawan arah jam sehingga bunyi yang kuat itu
berhenti (Rajah 2a).
Melaraskan panjang pemotongan
Dengan suis pelarasan di tepinya, panjang pemotongan boleh dilaraskan dengan
senang, walaupun semasa digunakan.
Naikkan suis pelarasan ke atas – panjang pemotongan minimum (Rajah 3a).
Turunkan suis pelarasan – panjang pemotongan maksimum (Rajah 3b).
Memotong dengan sikat-sikat tambahan (bergantung pada model)
Bergantung pada potongan rambut yang diingini, peralatan ini boleh digunakan
bersama atau tanpa sikat tambahan. Bagi tujuan ini, suis pelarasan panjang
pemotongan mesti dinaikkan (Rajah 3a). Bergantung pada model, sikat-sikat tambahan
#1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm) atau #4 (13 mm) dimasukkan didalam skop
bekalan. Sikat-sikat tambahan #5 (16 mm), #6 (19 mm), #7 (22 mm) dan #8 (25 mm)
boleh didapati sebagai aksesori pilihan.

ke arah rumahannya hingga berbunyi klik masuk ke posisinya (Gbr. 4a).
Sisir lekat dapat diangkat dengan mudah dengan mengangkat kait ke arah panah (Gbr.
4b).
Pembersihan dan perawatan
Jangan celupkan peralatan dalam air!
Setelah penggunaan, bersihkan potongan rambut dari alat pemotong dengan
menggunakan sikat pembersih.
Seka peralatan hanya dengan lap yang lembut atau agak lembap.
Jangan pernah menggunakan pelarut atau bahan penggosok!
Alat pemotong dapat dibersihkan dengan semprotan higienis no. pesanan 4005-7051.
Jangan gunakan bahan pembersih lainnya.
Agar kinerja pemotongan tetap baik dan awet, penting untuk melumaskan minyak pada
alat pemotong dengan sering (Gbr. 5). Hanya gunakan minyak untuk alat pemotong no.
pesanan 4005-7000 (118 ml).
Minyak untuk alat pemotong dan semprotan higienis tersedia di agen Anda atau Pusat
Layanan kami.
Jika kinerja pemotongan menurun setelah penggunaan lama meskipun telah dilakukan
pembersihan dan pelumasan minyak yang teratur, alat pemotong harus diganti.
Gunakan pelindung pisau ketika peralatan tidak digunakan.
Selalu simpan peralatan dengan pelindung pisau yang terpasang.
Mengubah sisir pemotong dan pisau pemotong
Matikan peralatan dengan menggunakan sakelar on/off (Gbr. 1b).
Cabut dari kabel utama.
Lepaskan kedua sekrup pada alat pemotong, angkat sisir dan pisau pemotong (Gbr. 6).
Saat memasang, sisir pemotong dan pisau pemotong harus selaras sebagai berikut
(Gbr. 7):
Angkat tuas penyesuaian panjang pemotongan ﾐ panjang pemotongan terpendek (Gbr.
3a).
Jarak antara tepi depan sisir pemotong dan tepi depan pisau pemotong harus berkisar
antara 0,8 mm dan 1,6 mm (Gbr. 7a).
Sisir pemotong dan pisau pemotong harus berada dalam posisi paralel.
Geligi pertama dari pisau pemotong (dari kiri) harus menutup geligi pertama sisir
pemotong atau berada agak ke sebelah kirinya (Gbr. 7b).
Geligi paling luar dari pisau pemotong (di sebelah kanan) harus menyentuh geligi
terbesar sisir pemotong yang berada paling luar (di sebelah kanan) (Gbr. 7c).
Kencangkan kedua sekrup (Gbr. 6).
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部件說明
A理髮器套裝
B 剪髮長度調節桿
C 開/關切換器
D 電源線
E 調整螺釘
F 刀套
G理髮器專用機油
H 清潔刷
圖中未顯示的部件包括：限位梳或髮型梳（因應型號而定）
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更換剪髮梳和剪髮刀片
使用開/關切換器關閉設備（圖 1b）。
斷開電源連接。
旋開理髮器上的兩顆螺釘，拆除剪髮梳和剪髮刀片（圖 6）。
安裝時，應按如下步驟對準剪髮梳和剪髮刀片（圖 7）：
提升剪髮長度調節桿 ﾐ 最短的剪髮長度（圖 3a）。
剪髮梳的前沿和剪髮刀片的前沿之間的距離應在 0.8 mm 至 1.6 mm 之間（圖 7a）
。
剪髮梳和剪髮刀片應彼此平行。
剪髮刀片的第一個刀齒（左端）必須蓋住剪髮梳的第一個齒，或位於略微靠左的位置
（圖 7b）。
剪髮刀片最靠外的刀齒（右端），必須碰到剪髮梳最靠外的大齒（右端）（圖 7c）。
擰緊兩顆螺釘（圖 6）。
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คำ�แนะนำ�การใช้งาน

คำ�อธิบายชิ้นส่วนของอุปกรณ์
A ชุดที่ตัดผม		
B ปุ่มปรับความยาวการตัดผม		
C ปุ่มเปิด/ปิด			
D สายไฟ
E สกรูปรับ
F ฝาครอบใบมีด
G น้ำ�มันสำ�หรับชุดที่ตัดผม
H แปรงทำ�ความสะอาด
ไม่แสดงภาพ: หวีรองหรือหวีแต่งผม (ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์)
ข้อมูลสำ�คัญ
เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า (โปรดอ่านคำ�แนะนำ�การใช้งานทั้งหมดก่อนที่
จะใช้อุปกรณ์นี้):
ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อการตัดผมเท่านั้น
ต่ออุปกรณ์นี้กับแรงดันไฟฟ้าสลับ ให้อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าด้วย
ห้ามสัมผัสอุปกรณ์นี้หากเปียกน้ำ�
ให้ถอดสายไฟออกทันที
ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในอ่างอาบน้ำ�หรือขณะอาบน้ำ�ด้วยฝักบัว
ให้วางหรือจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่ปลอดภัยและไม่มีโอกาสหล่นลงน้ำ� (เช่น ไม่ควรวางที่อ่างอาบน้ำ�) ระวังอย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัส
ถูกน้ำ�และของเหลวอื่น
ให้ใช้อุปกรณ์นี้ในห้องทั่วไปที่ไม่เปียกชื้น
ภายหลังการใช้งานเสร็จให้ถอดสายไฟออกทันทีทุกครั้ง
ให้ถอดสายไฟออกก่อนที่จะทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีใครดูแลหากมีเด็กหรือคนพิการอยู่ในบริเวณนั้น
ให้ใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องตามคำ�แนะนำ�การใช้งานเท่านั้น		
ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการแนะนำ�จากผู้ผลิต
ห้ามใช้อุปกรณ์นี้หากสายไฟชำ�รุด นอกจากนี้ ห้ามใช้อุปกรณ์ หากอุปกรณ์ทำ�งานผิดปกติ เกิดความเสียหายหรือหล่นลงน้ำ� ใน
กรณีดังกล่าว ให้ส่งอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็คและซ่อมบำ�รุง
ห้ามถืออุปกรณ์โดยการถือเฉพาะที่สายไฟ
ควรจัดเก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
เมื่อจัดเก็บอุปกรณ์ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟไม่บิดหรืองอ
ห้ามสอดอุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในช่องเปิดของอุปกรณ์
ห้ามใช้อุปกรณ์เมื่อมีการใช้กระป๋องฉีดสเปรย์หรือมีการปล่อยก๊าซออกซิเจน
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ห้ามใช้อุปกรณ์นี้หากชุดที่ตัดผมเสียหาย
อุปกรณ์นี้มีฉนวนป้องกันความปลอดภัยและป้องกันกัมมันตภาพรังสี
เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก
ชโลมน้ำ�มันบริเวณชุดที่ตัดผม (รูปที่ 5)
เสียบต่อสายไฟ

重要資訊
為確保安全，使用電氣設備時務必遵守以下說明（使用設備前請閱讀所有說明）：
本設備只能用於剪髮。
本設備只能連接至交流電壓。請注意額定電壓。
設備掉入水中時，切勿碰觸。
請立即斷開電源連接。
切勿在浴室或淋浴間使用電氣設備。
妥當放置或存放電氣設備，確保不會落入水中（如洗臉盆中）。防止電氣設備接觸到
水和其他液體。
本設備只能在乾燥的房間內使用。
使用後，請立即斷開電源連接。
清潔設備前，請斷開電源連接。
有兒童或殘障人士在近旁時，不得讓設備處於無人監管狀態。
請務必按操作說明中所述，正確使用設備。
只能使用廠商推薦的配件。
電源線損壞時，切勿使用設備。此外，若設備出現故障，或損壞，或落入水中，請勿
使用設備。出現此類情況，請將設備送往服務中心，以進行檢查和維修。
攜帶設備時，請勿透過電源線提起設備，或將電源線用作拉手。
電源線需始終遠離熱表面。
存放設備時，確保電源線未纏繞或打結。
不得將任何物件插入或讓其落入設備的開口。
不得在使用氣霧劑（噴霧）產品，或釋放氧氣的場所使用本設備。
為防止人身傷害，若理髮器損壞，切勿使用設備。
本設備為安全絕緣及無線電屏蔽設備。
首次使用注意事項
潤滑理髮器（圖 5）。
連接電源。
使用開/關切換器（圖 1a）開啟設備，使用後，請關閉設備（圖 1b）。
กดสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิดการทำ�งานของอุปกรณ์ (รูปที่ 1a) และหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อปิดการ
ทำ�งาน (รูปที่ 1b)
หมายเหตุ: บางครั้งอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อเปิดสวิตช์อุปกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ การที่อุปกรณ์ร้อนขึ้นเล็กน้อยและ
สั่นในระหว่างการใช้งานก็เป็นเรื่องปกติเช่นกัน
การตั้งค่าพลังงาน
ระดับของใบมีดถูกตั้งไว้ระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม ระดับของใบมีดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
กล่าวคือ ถ้าแรงดันไฟฟ้าต่ำ� ระดับใบมีดอาจสั้นลง ขณะที่ถ้าแรงดันไฟฟ้าสูง ระดับใบมีดอาจยาวขึ้น ทั้งนี้ หากจำ�เป็น คุณ
สามารถตั้งค่าระดับของใบมีดด้วยตนเองโดยหมุนที่สกรูปรับด้วยไขควงหรือใช้เหรียญแบนๆ
กดสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิดการทำ�งานของอุปกรณ์ (รูปที่ 1a)
หมุนสกรูปรับตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงดังขึ้น (รูปที่ 2b)
จากนั้นหมุนสกรูปรับทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าเสียงที่ดังนั้นจะเงียบลง (รูปที่ 2a)

注意：開啟設備時，可能會聽到咔嗒聲，這是傳動裝置啟動的聲音。屬於正常現象。
另外，在使用過程中，若設備出現微熱或振動，亦屬正常現象。
設定電源
出廠前，刀片軌道已設為最佳設定。但是，由於電壓波動，刀片軌道可能出現變化。在
欠壓情況下，刀片軌道將縮短，在超壓情況下，軌道將延長。必要時，可透過更改調
整螺釘的設定，自行設定刀片軌道。為執行上述操作，請準備一把螺絲起子或一枚硬
幣。
使用開/關切換器，開啟設備（圖 1a）。
以順時針方向轉動調整螺釘，直至設備發出較大響聲（圖 2b）。
然後以逆時針方向轉動調整螺釘，直至響聲停止（圖 2a）。
調整剪髮長度
透過側邊的調節桿，可無級調整剪髮長度，即使在設備運行時亦可調整。
提升調節桿 ﾐ 最小剪髮長度（圖 3a）。
降低調節桿 ﾐ 最大剪髮長度（圖 3b）。
配合限位梳進行剪髮（因應型號而定）
根據剪髮要求，設備在運行時可使用或不使用限位梳。為此，需要提升剪髮長度調節桿
（圖 3a）。根據設備型號，隨配的限位梳可能是 #1 (3 mm)、#2 (6 mm)、#3 (10
mm) 或 #4 (13 mm)。限位梳 #5 (16 mm)、#6 (19 mm)、#7 (22 mm) 及 #8
(25 mm) 作為可選配件提供。
附接/拆除限位梳
將限位梳放置在理髮器的刀口上，朝外殼的方向向下壓至理髮器上，直至限位梳正好嵌
入（圖 4a）。
朝箭咀方向抬起鉤子，可輕鬆地拆除限位梳（圖 4b）。
清潔及護理
切勿將設備浸沒於水中！
每次使用後，請使用清潔刷，清除理髮器上的頭髮。
只能用略微沾濕的軟布擦拭設備。
切勿使用溶劑或擦洗劑！
理髮器可使用訂購編號為 4005-7051 的消毒噴霧劑進行清潔。
不得使用任何其他清潔劑。
為確保長久保持良好的剪髮性能，必須經常為理髮器上油（圖 5）。只能使用訂購編
號為 4005-7000 (118 ml) 的理髮器專用油。
理髮器專用油及消毒噴霧劑，可從經銷商或我們的服務中心購買。
若定期進行清潔和上油，但長時間使用後仍出現剪髮性能下降，則應更換理髮器。
設備未使用時，請使用刀套。
存放設備時，請一直裝上刀套。

การเปลี่ยนหวีตัดผมหรือใบมีด
กดสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อปิดการทำ�งานของอุปกรณ์ (รูปที่ 1b)
ถอดสายไฟออก
ไขสกรูทั้งสองตัวของชุดที่ตัดผม ถอดหวีตัดผมและใบมีดออก (รูปที่ 6)
เมื่อประกอบอุปกรณ์ใหม่ หวีตัดผมและใบมีดควรอยู่ในตำ�แหน่งดังนี้ (รูปที่ 7):
ขยับปุ่มปรับความยาวในการตัดผมให้อยู่ในระดับสั้นที่สุด (รูปที่ 3a)
ระยะห่างระหว่างขอบด้านหน้าของหวีตัดผม และขอบด้านหน้าของใบมีดควรอยู่ระหว่าง 0.8 มม. ถึง 1.6 มม. (รูปที่ 7a)
หวีตัดผมและใบมีดควรจะอยู่ในลักษณะขนานกัน
ซี่แรกของใบมีด (จากซ้ายมือ) ต้องอยู่ด้านนอกซี่แรกของหวีตัดผม หรืออยู่ในตำ�แหน่งเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อย (รูปที่ 7b)
ซี่ด้านนอกสุดของใบมีด (ทางขวามือ) ต้องสัมผัสกับซี่ด้านนอกสุดของหวีตัดผม (ทางขวามือ) (รูปที่ 7c)
ขันสกรูทั้งสองตัวให้แน่น (รูปที่ 6)

การปรับระดับความยาวการตัดผม
ปุ่มปรับอยู่ที่ด้านข้างของอุปกรณ์ คุณจึงสามารถปรับระดับสั้นยาวได้ในระหว่างการใช้งาน ขยับปุ่มปรับขึ้น โดยต้องไม่ต่ำ�กว่า
ระดับความยาวในการตัดผมต่ำ�สุด (รูปที่ 3a)
ลดปุ่มปรับลง โดยต้องไม่เกินระดับความยาวในการตัดผมสูงสุด (รูปที่ 3b)
การตัดผมด้วยหวีรอง (ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์)
อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยใช้หวีรองหรือไม่ใช่หวีรองก็ได้ ขึ้นอยู่กับทรงผมที่ต้องการ หากต้องการใช้หวีรอง ให้ขยับปุ่มปรับขึ้น
(รูปที่ 3a) โดยในชุดอุปกรณ์จะมีหวีรองเบอร์ 1 (3 มม.), เบอร์ 2 (6 มม.), เบอร์ 3 (10 มม.) หรือเบอร์ 4 (13 มม.) ขึ้นอยู่กับรุ่น
ของอุปกรณ์ และสามารถสั่งซื้อหวีรองเบอร์ 5 (16 มม.), เบอร์ 6 (19 มม.), เบอร์ 7 (22 มม.) และเบอร์ 8 (25 มม.) เพิ่มเติมได้
การประกอบ/ถอดหวีรอง
นำ�หวีรองมาแนบไว้ที่ปลายใบมีดของชุดที่ตัดผมและกดหวีรองเข้ากับชุดที่ตัดผมจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่ (รูปที่ 4a)
การถอดหวีรองสามารถทำ�ได้ง่ายๆ ด้วยการยกขอเกี่ยวขึ้นตามทิศทางลูกศรดังรูป (รูปที่ 4b)
การดูแลรักษาและทำ�ความสะอาด
ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำ�เป็นอันขาด
หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้ถอดหวีรองออกจากชุดที่ตัดผมแล้วใช้แปรงทำ�ความสะอาด
ใช้ผ้านุ่มหรือผ้าเปียกหมาดเช็ดทำ�ความสะอาดอุปกรณ์เท่านั้น
ห้ามใช้สารทำ�ละลายหรือสารขัดเงาเป็นอันขาด
ควรทำ�ความสะอาดชุดที่ตัดผมด้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อเบอร์ 4005-7051
ห้ามใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดอื่น
เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของที่ตัดผม ควรใช้น้ำ�มันชโลมบริเวณที่ตัดผมบ่อยๆ (รูปที่ 5) ให้ใช้น้ำ�มันสำ�หรับ
ชุดที่ตัดผมเบอร์ 4005-7000 เท่านั้น (118 มล.)
สามารถสั่งซื้อน้ำ�มันสำ�หรับที่ตัดผมและสเปรย์ฆ่าเชื้อได้จากตัวแทนจำ�หน่ายของคุณหรือศูนย์บริการของบริษัท
หากชุดที่ตัดผมมีประสิทธิภาพการทำ�งานด้อยลงภายหลังการใช้งานเป็นเวลานาน แม้ว่าจะได้ทำ�ความสะอาดและชโลมน้ำ�มัน
โดยสม่ำ�เสมอแล้วก็ตาม คุณควรเปลี่ยนชุดที่ตัดผม
ควรใช้ฝาครอบใบมีดเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
จัดเก็บอุปกรณ์โดยมีฝาครอบใบมีดไว้ในที่ที่เหมาะสม

Disposal in EU countries
Do not dispose of the appliance with domestic refuse. As part of the EU
Directive governing the disposal of electrical and electronic equipment, the
appliance is accepted free of charge by local waste collection points or
recycling centres. Correct disposal will ensure environmental protection and prevent
any potentially harmful impacts on people and the environment.
Disposal in non-EU countries
Please dispose of the appliance at the end of its service life in an environmentally
friendly manner.

