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01. Indicaciones de seguridad
Uso adecuado
La máquina cortapelo está diseñada exclusivamente para cortar el 
pelo humano. Utilícela únicamente sobre el pelo seco.
El aparato está concebido para el uso doméstico y no es apto para 
fines industriales. 
El aparato solo deberá utilizarse en el interior del hogar.

Posible uso indebido
No utilice el aparato para cortar pelo artificial ni pelo de animales.

Indicaciones para un funcionamiento seguro
• Este aparato puede ser utilizado por niños de a 

partir de 8 años así como por personas con capaci-
dades limitadas, tanto físicas, como sensoriales  
o mentales o sin la experiencia y/o los conocimien-
tos necesarios únicamente cuando se encuentren 
bajo supervisión o se les haya instruido en el uso 
seguro del aparato y hayan entendido los peligros 
que pueden derivarse del mismo.

• No permita que los niños jueguen con el aparato.
• No permita que los niños se encarguen de la limpie-

za o el mantenimiento, a menos que se encuentren 
bajo vigilancia.

• Guarde el aparato y sus accesorios fuera del alcan-
ce de los niños.
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• Los niños menores de 8 años deben mantenerse 
alejados del aparato y del cable de conexión.

• En caso de utilizar el aparato en el cuarto de baño, 
debe sacarse el bloque de alimentación de la toma 
de corriente después del uso, dado que la proxi-
midad de agua representa un peligro, incluso si el 
aparato está desconectado.

• Como protección adicional, se recomienda instalar 
un interruptor diferencial (RCD) con una corriente 
de fuga máxima de 30 mA en la red doméstica. 
Consulte con su electricista. Encargue la instalación 
exclusivamente a un electricista profesional.

• Mantener el aparato seco.

PELIGRO para los niños
• El material de embalaje no es ningún juguete.  

Los niños no deben jugar con las bolsas de plástico.  
Existe peligro de asfixia.

PELIGRO de descarga eléctrica debido  
a la humedad
• No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u 

otros recipientes que contengan agua.
• Proteja el aparato de la humedad y de las gotas o las salpicaduras 

de agua.
• No utilice el aparato con las manos mojadas.
• El aparato, la estación de carga, el cable de conexión y el bloque 

de alimentación no se pueden sumergir en agua ni en ningún otro 
líquido ni pueden limpiarse bajo el grifo. 
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• Si ...
 … no obstante la estación de carga o el aparato caen al agua, 
desenchufe inmediatamente el bloque de alimentación de la 
toma de corriente y solo entonces saque la estación de carga 
o el aparato. En este caso, no utilice la estación de carga ni el 
aparato y hágalos revisar por un taller especializado. 

 … penetra líquido en el aparato, hágalo revisar antes de volver a 
utilizarlo.

PELIGRO de descarga eléctrica
• No ponga en funcionamiento el aparato si éste, la estación 

de carga, el bloque de alimentación o el cable de conexión 
presentan daños visibles o si el aparato se ha caído antes 
al suelo.

• Enchufe el bloque de alimentación a la toma de corriente solo 
cuando el cable esté conectado a la estación de carga.

• Conecte el bloque de alimentación solo a una toma de corriente 
correctamente instalada y fácilmente accesible y cuya tensión co-
rresponda a la especificación indicada en la placa de características. 
El enchufe debe seguir siendo fácilmente accesible tras la conexión.

• Asegúrese de que el cable de conexión no resulte dañado por 
cantos vivos o superficies calientes.

• Procure que el cable de conexión no se presione ni se aplaste.  
No enrolle el cable en torno al aparato o a la fuente de alimentación 
(el cable podría romperse).

• Para desenchufar el bloque de alimentación de la toma de corrien-
te, tire del propio bloque de alimentación, nunca del cable.

• Desenchufe el bloque de alimentación de la toma de corriente, …
 … después de cada uso,
 … después de cada proceso de carga,
 … si se produce una avería,
 … antes de conectar el cable a la estación de carga,
 … antes de limpiar el aparato y la estación de carga y
 … en caso de tormenta.
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• Para evitar peligros, no realice ninguna modificación en el aparato 
ni en sus accesorios. Tampoco intente sustituir el cable de cone-
xión. Deje que un especialista se haga cargo de las reparaciones. 

¡PELIGRO! Cuidado con la manipulación de bate-
rías de iones de litio 
• Una manipulación inadecuada puede causar lesiones 

y daños materiales. ¡Evite el peligro de incendios y 
explosiones!  
Para el manejo seguro de baterías de iones de litio, respete 
los siguientes consejos de seguridad:

• Recargar el aparato exclusivamente con el bloque de alimentación 
original.

• Preservar la batería de iones de litio de daños mecánicos.   
¡Peligro de incendio/explosión!  

• No exponer el aparato a la luz directa del sol, ni a fuentes de calor.  
Al estar expuestas a un calentamiento de más de 125 °C , las celdas 
de la batería pueden incendiarse o explotar.  

• Cuando el aparato se encuentra cerca de un foco de fuego o se ha 
encendido, se pueden utilizar productos de extinción de fuego habi-
tuales (como extintores de polvo ABC, extintores de CO2, u agua).     

• Las baterías de iónes de litio contienen soluciones inflamables y/o 
corrosivas y sales de litio, que pueden causar irritaciones en los 
ojos, la piel y las mucosas.  Los vapores que las baterías de iónes de 
litio defectuosas liberan, pueden conllevar un peligro para la salud.    

• Si sale agún tipo de líquido de las baterías de iónes de litio, siempre 
evitar el contacto con los ojos, la piel o las mucosas, y no respirar 
los vapores. Enjuagar inmediatamente las zonas afectadas con 
abundante agua limpia y en todo caso consultar un médico.    

• Recoger los líquidos con un producto absorbente, y retirar convenien-
temente.  

• Las celdas abiertas son residuos especiales que deben ser tratados 
adecuadamente.
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ADVERTENCIA sobre lesiones por cortes
• Los extremos del cabezal de corte están muy afilados. 

Tenga cuidado con ellos.
• No utilice el aparato si el cabezal de corte o los peines presentan 

daños visibles.
• Desconecte el aparato antes de colocar o cambiar los peines y 

siempre antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA sobre lesiones
• No utilice el aparato sobre heridas abiertas, cortes, quema-

duras o ampollas.
• Coloque el cable de conexión de modo que nadie lo pueda pisar ni 

tropezar con él.

ADVERTENCIA de lesiones causadas  
por el aceite para las cuchillas

• Mantenga la botella de aceite fuera del alcance de los niños.
• Evite que el aceite para las cuchillas entre en contacto con los ojos.  

Si esto sucediera, lávelos de inmediato con agua abundante para 
eliminar el aceite.

• Evite la ingestión del aceite.

¡PRECAUCIÓN! Daños materiales
• La estación de carga lleva pies de plástico antideslizantes. 

Dado que los muebles están recubiertos con una gran variedad 
de lacas y plásticos, y que se tratan con diferentes productos de 
conservación, puede que algunos de esos materiales contengan 
componentes que ataquen y reblandezcan los pies de plástico. En 
caso necesario, coloque debajo de la estación de carga una base 
de apoyo antideslizante.

• Utilice solamente accesorios originales.
• No coloque el aparato sobre superficies calientes (p. ej. placas de 

cocina) o cerca de fuentes de calor o del fuego.
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• No cubra el bloque de alimentación para evitar el sobrecalenta-
miento.

• El cabezal de corte es una pieza de precisión. Protéjalo contra 
daños.

• No utilice detergentes abrasivos o que produzcan arañazos.

02. Acerca de estas instrucciones
• Antes de poner en marcha el aparato por primera vez, lea este 

manual de instrucciones detenidamente y, sobre todo, siga las 
indicaciones de seguridad.

• El aparato solo se debe emplear de la manera descrita en estas 
instrucciones. El fabricante o el comerciante no asumen ninguna 
responsabilidad por daños que se produzcan por un uso indebido.

• Conserve estas instrucciones.
• En caso de que entregue este aparato a otras personas, adjunte el  

manual de instrucciones. 

Indicaciones de advertencia en estas instrucciones
En este manual de instrucciones encontrará las siguientes indicacio-
nes de advertencia:

¡PELIGRO! Riesgo elevado: La no observación del aviso 
puede causar lesiones mortales.
¡ADVERTENCIA! Riesgo medio: La no observación del aviso 
puede causar lesiones o daños materiales graves.
PRECAUCIÓN: Riesgo reducido: La no observación del aviso 
puede causar lesiones o daños materiales leves.

NOTA: Circunstancias y particularidades que se deben tener en cuen-
ta al usar el aparato. 
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03. Vista general / Volumen de suministro

1

2

45

6 7

3

8

9

NOTA:  
Compruebe que estén todos los accesorios y que no presenten daños.

1 Máquina cortapelo
2 Estación de carga
3 Peine, longitud de corte de 4–6 mm
4 Peine, longitud de corte de 7–9 mm
5 Peine, longitud de corte de 10–12 mm
6 Peine, longitud de corte de 18 mm
7 Peine, longitud de corte de 24 mm
8 Peine, longitud de corte de 30 mm
9 Peine para rebajar el cabello (Caperuza de protección)

Otros accesorios (sin ilustración): bloque de alimentación,  
pincel, aceite, peine, bolsa para componentes del cepillo,  
bolsa de almacenamiento
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04. Mandos / funcionamiento básico
A Cabezal de corte

B Ranuras para colocar los 
peines

C Interruptor deslizante para un 
ajuste perfecto 0,8 a 2,8 mm 
(indicación en el display)

D Interruptor de encendido/
apagado con protección de 
encendido Travellocke

E Display LED para la indicación 
y el ajuste fino de la capacidad 
de la batería

F Conexión para el cable del 
bloque de alimentación (Al 
dorso)
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05. Carga

¡PRECAUCIÓN! Daños materiales.
• Recuerde que la capacidad de las baterías disminuye cuan-

do se almacenan durante un largo periodo de tiempo.
Por esta razón, hay que evitar estos largos periodos de almacenamiento 
y la consiguiente interrupción de los ciclos de carga y descarga. 

NOTAS:
• En caso de muy poca capacidad de la batería, parpadeará un 

símbolo de enchufe de color rojo.
• El tiempo de carga para una carga completa es de aprox. 1,5 horas.
• La duración del servicio con las baterías completamente cargadas 

es de unos 70 minutos.

1. Colocar el dispositivo de carga sobre una superficie plana.
2. Conectar el enchufe con el dispositivo de carga.
3. Conectar el  cable a un enchufe bien accesible.
4. Colocar el aparato sobre el dispositivo de carga, para establecer 

contacto de carga. Las cifras en el display se encienden en color 
azul, el símbolo de enchufe rojo se enciende constantemente 
durante todo el procedimiento de carga e indica el procedimiento 
de carga de la batería. 
• Las baterías están completamente cargadas, cuando el display 

indica permanentemente 100 %. 
5. Al retirar el enchufe o el dispositivo de carga de la conexión eléc-

trica, el indicador del display se apaga. 
6. Con este cortador de pelo se puede hacer una recarga rápida. Esta 

tarda 5 minutos; la duración del servicio después de una recarga 
rápida es de unos 5 minutos.    



11

06. Travellock – Protección de encendido
Se puede proteger el cortador de pelo fácilmente contra una activa-
ción errónea, por ejemplo, durante un viaje..

Activar Travellock
1. Desconectar el cortador de pelo. 
2. Apretar el interruptor de encendido/de apagado (D) más de  

3 segundos. La función de interruptor del cortador de pelo está 
bloqueada.

3. Al pulsar varias veces brevemente (menos de 5 segundos) en el 
interruptor de encendido/apagado se controla si la protección de 
encendido está activada. En caso de una activación de la misma, 
aparece un símbolo con un cierre en el display  .

4. El interruptor de encendido/apagado está temporalmente sin 
función; se impide una activación errónea del aparato y el vaciado 
de la batería.

Desactivar Travellock
1. Apretar el interruptor de encendido/de apagado (D) más de  

3 segundos; la protección de encendido Travellock está desactivada 
y se puede volver a utilizar el cortador de pelo.

2. Al introducir el cortador de pelo en la red, se desactiva automáti-
camente la protección de encendido Travellock.
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07. Manejo
Usted puede utilizar la máquina cortapelo, independientemente del 
estado de carga, conectándola a la red.
1. Si conecta a la red el aparato, asegúrese de que esté desconecta-

do.
2. En caso necesario, extraiga el cable del enchufe del cargador y 

conéctelo al aparato.
3. Enchufe el bloque de alimentación a una toma de corriente fácil-

mente accesible.
4. Desactivar la protección de encendido y encender el aparato con el 

interruptor de encendido/apagado (D).
5. Activar la protección de encendido después de su utilización para 

evitar que se enciende de forma errónea.

NOTA:
• Después del encendido aparecen durante 1 segundo el símbolo del 

cierre y el símbolo de la botella de aceite. El valor configurado del 
ajuste fino y la capacidad restante de la batería se enciendo cuando 
el cortador de pelo está en servicio. 

Colocar / cambiar los peines

ADVERTENCIA sobre lesiones por cortes 
• Desconecte el aparato antes de colocar o cambiar los 

peines.
• Para colocar los peines, presione con cuidado el peine desde atrás 

sobre las ranuras laterales del aparato, hasta que encaje.
• Para cambiar los peines, desconecte el aparato y retire el peine del 

aparato por sus asas laterales.
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Cortar el cabello

NOTAS:
• El pelo debe estar seco.
• Utilice primero un peine con una longitud de corte más larga y, en 

el proceso de corte, vaya utilizando peines con longitudes cada vez 
más cortas.

• Cortar el pelo usando los peines 3, 4 y 5:
Interruptor deslizante en posición de 2,8 mm – la longitud de corte 
mayor del peine está ajustada
Interruptor deslizante en posición de 0,8 mm – la longitud de corte 
menor del peine está ajustada
En caso de longitudes de corte mayores (peines 6, 7 y 8), el ajuste 
de precisión tiene poco efecto. Por eso, deje el ajuste de precisión 
en la posición general de 2.8 mm.

• La longitud de corte puede variar dependiendo del ángulo 
de corte.

1. Peine bien el cabello.
2. Ponga un pañuelo o una capa protectora alrededor del cuello y la 

nuca, para evitar que caigan restos de pelo en el cuello.
3. Empiece cortando desde la nuca o los laterales hacia el centro de 

la cabeza. Corte después desde la zona frontal hacia el centro de 
la cabeza.

4. Sujete el aparato de tal manera que la parte plana del peine acce-
sorio esté en contacto con el cabezal (este lado es biselado en los 
accesorios de 18, 24 y 30 mm). Vaya pasando el aparato de forma 
uniforme por el cabello.

5. Siempre que sea posible, corte a contrapelo.
6. Para cortar todos los cabellos, pase el aparato varias veces por 

cada zona.
7. Peine bien el cabello una y otra vez.
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Rebajar el cabello
1. Utilice el peine para rebajar el cabello (9) para reducir el volumen 

del mismo, sin modificar su longitud.

Cortar la barba y los contornos.
1. Utilice el aparato sin los peines, solo con el cabezal de corte, para 

cortar el pelo muy corto o para cortar la barba o los contornos.
2. Con el interruptor deslizante para un ajuste perfecto (C), se puede 

regular la longitud del corte entre 0,8 y 2,8 mm.  
3. Deslice el interruptor para la longitud del corte hasta la posición 

deseada.

NOTA: Tenga en cuenta que estas longitudes de corte 
solo son posibles si el aparato se mantiene perpendicu-
lar a la superficie cutánea.

08. Limpieza y mantenimiento
¡PELIGRO! 
Desenchufe el bloque de alimentación de la toma de corriente 
antes de limpiar el aparato y la estación de carga.

¡ADVERTENCIA! 
• Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

¡PRECAUCIÓN! 
• No utilice detergentes abrasivos o que produzcan arañazos.

NOTA: Limpie y engrase el aparato después de cada uso.
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1. Retire el peine. Limpie el peine con agua y déjelo secar, antes de 
colocarlo de nuevo en el aparato.

2. Limpie la carcasa del aparato y la estación de carga con un paño 
ligeramente humedecido.

Limpiar y engrasar el cabezal de corte

NOTA:
• Antes de desmontar o retirar el accesorio de corte, deslizar el in-

terruptor de ajuste hacia la posición 2.8 mm.,  para que la cuchilla 
eventualmente extendida pueda ser recogida.

1. Empuje el cabezal de corte con el pulgar 
y retírelo del aparato (véase ilustración).

2. Con el cepillo de limpieza suministrado, 
quite el pelo acumulado del cabezal de 
corte.

3. Ponga algunas gotas de aceite en el borde del cabezal de corte. 
Retire, en caso necesario, el aceite sobrante con un paño suave. 
Utilice aceite libre de ácido, como el aceite para máquinas de 
coser.

4. Presione con cuidado el cabezal de corte desde su parte posterior 
sobre el aparato, hasta que encaje.

NOTA:
Parar recordarle que hay que engrasar el componente el  
cortador de pelo en intervalos reguladores, aparece el símbolo  
de la botella de aceite durante 1 segundo aproximadamente.  
Despuès de un periodo de funcionamiento de 30 minutos, el símbolo 
de la botella de aceite parpadea hasta que se apague el aparato.  
Como muy tarde  debería engrasar el accesorio de corte ahora.  
El temporizador empieza a correr de nuevo, y le recuerda despuès de 
otros 30 minutos de funcionamiento que debería engrasar el accesorio.
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09. Almacenamiento
¡PELIGRO! Retire el enchufe del aparato. No envuelve el 
cable alrededor del aparato (¡Peligro de rotura del cable!)

Para almacenar el aparato ...
 … colóquelo con la parte frontal hacia arriba en la estación de carga, 
o bien
 … utilice la bolsa de almacenamiento suministrada.

10. Solución de problemas

¡PELIGRO! 
• No intente reparar el aparato usted mismo en ningún caso.

• Saque siempre el bloque de alimentación de la toma de corriente 
cuando se produzca una avería.

Problema: Compruebe lo siguiente:

No funciona • ¿Funciona el suministro de corriente 
eléctrica?

• ¿Están las baterías descargadas?
• ¿Se ha aflojado el botón contra encendi-

dos accidentales?

El cabezal de corte 
funciona con difi-
cultad

• ¿Se ha limpiado y engrasado el cabezal 
de corte?
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11. Datos técnicos

Artículo n.° 18133936 / 18133937 (9680)

Bloque de alimenta-
ción: 
Tensión de entrada 
Tensión de salida 
Clase de protección 
Condiciones ambientales

 
100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A max. 
5,0 V  1000 mA  

 II 
solo apto para su uso en interiores

Máquina cortapelo: 
Tensión de entrada 
Paquete de batería 
Clase de protección 
Temperatura ambiental

5,0 V  1000 mA  
 1x Li-Ion 14500 3,7V 800mAh 

 III 
+5 °C a +35 °C

Estación de carga: 
Tensión de entrada 
Tensión de salida

 
5,0 V  1000 mA  
5,0 V  1000 mA 

Para mejorar el prducto, nos reservamos el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y estéticas en el aparato y en sus accesorios.

12. Conformidad
La marca CE fue colocada en el producto en conformidad 
con las Directivas Europeas.
La Declaración de Conformidad respectiva obra en poder del 
distribuidor: 
Aquarius Deutschland GmbH · Weissenburger Str. 25 
81667 München · ALEMANIA
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✂

✂

13. Eliminación
El símbolo del cubo de basura sobre ruedas tachado 
significa que en la Unión Europea el producto se debe llevar 
a un punto de recogida de residuos separado. Esto se aplica 
al aparato y a  todos los accesorios marcados con este 
símbolo. Los productos marcados no se deben eliminar con 
la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un 
punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y 
electrónicos.
Elimine la botella de aceite completamente vacía.

Embalaje
Cuando quiera eliminar el embalaje, siga las correspondien-
tes normas de protección medioambiental vigentes en su 
país.

NOTA:
Los componentes, que están sujetos a un desgaste propio 
de su uso (como por ejemplo piezas de afeitado), están 
excluidos de la garantía.

Para una atención rápida y libre de errores, es imperativo 
que usted solicite, por teléfono o e-mail, antes del envío de 
un aparato un número RMA (Autorización para el Reenvío de 
Material). Este número permite una clasificación inmediata y 
una óptima gestión de su dispositivo.

!	! Utilice nuestro servicio hotline, antes del envío del 
aparato ! (véase el certificado de garantía en el dorso)



19

14. Garantía y servicio técnico
Apreciados clientes,
Nuestros producos están sujetos a un estricto control de 
calidad. No obstante, en caso de no funcionar este aparato 
correctamente, lo sentimos mucho y le rogamos se dirija a la 
dirección del Servicio indicada en la garantía. Con mucho gusto 
también estaremos a su disposición telefónicamente en el ser-
vicio de urgencia indicado en la garantía. Para la reclamación 
de la garantía rige lo siguíente, sin perjuicio de los derechos 
legales que le correspondan:
1. Podrán ejercitarse los derechos de garantía únicamente den-

tro del periodo máximo de 3 anos, a contar desde la fecha 
de compra. Nuestra garantía queda limitada a la reparación 
de defectos materiales y de fabricación o la restitución del 
aparato. Nuestra garantía es gratuita.

2. El derecho de garantía deberá ser ejercitado inmediatamente 
después de tener conocimiento del defecto. Queda excluida 
la reclamación de los derechos de garantía tras el venci-
miento del período de garantía, a no ser que los mismos 
se ejerciten en las 2 semanas siguientes al vencimiento del 
período de garantía.

3. Envíenos lebre de franqueo un aparato defectuoso adjun-
tando la garantía y el ticket de compra a la dirección des 
Servicio. Si el defecto queda cubierto en el marco de nuestra 
garantía, recibirá el aparato reparado o bien uno nuevo. Con 
la reparación del aparato no empieza un nuevo período de 
garantía. Rige el período de garantía de 3 anos a partir de la 
fecha de compra. Ello también rige para las reparaciones a 
domicilio.

✂

✂
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Rogamos tengan en cuenta que nuestra garantía perderá su 
validez en caso de manejo abusivo o inadecuado o de no obser-
vación de las indicaciones de seguridad del aparato, o bien de 
violencia o manipulaciones efectuadas por personas ajenas a los 
servicios que tenemos autorizados. Reparamos tanto los defec-
tos que la extensión de la garantía no o ya no cubre, así como 
los danos que invalidan la garantía, contra reemboiso. Para ello 
rogamos envíen el aparato a la dirección de nuestro servicio.

Nombre del comprador:

Calle / Plaza:

CP / Ciudad:

Tel.:

E-Mail:

Descripción del defecto modelo 18133936 / 18133937 (9680): 

Fecha de compra:

 Hotline: 00800 - 09 34 85 67
Desde España puede ponerse en contacto con nues-
tro servicio técnico de lunes a viernes de 8:00 a 20:00  
y desde Portugal de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 
llamando a este número de teléfono gratuito.
Zeitlos Vertriebs GmbH
Service Center · Nachtwaid 6 · 79206 Breisach · GERMANY 
Email: info@zeitlos-vertrieb.de · Website: www.zeitlos-vertrieb.de

✂

✂
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✂

✂



Service-Center

 Hotline: 00800 - 09 34 85 67
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

HENVISNING:  
Denne brugervejledning kan også fås som Pdf-fil ved henvendelse  
til vores kundeservice (info@zeitlos-vertrieb.de).
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01. Råd om sikkerhed
Brug kun trimmeren til formålet
Trimmeren er kun beregnet til menneskehår og -skæg. Brug den kun i 
tørt hår. 
Trimmeren er beregnet til privat brug, ikke til erhvervsmæssig klipning.
Trimmeren må kun anvendes indendørs.

Muligt misbrug
Brug ikke trimmeren til kunstigt hår eller til klipning af dyr.

Anvisninger om sikker anvendelse
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af 

børn under 8 år og personer med nedsatte fysiske 
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende 
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt 
eller instrueret i apparatets anvendelse af en per-
son, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

• Børn må ikke lege med apparatet.
• Rensning og pleje må ikke overlades til børn, med-

mindre de er under opsyn.
• Sørg for, at apparat og tilbehør opbevares utilgæn-

geligt for børn.
• Hold børn under 8 år gammel væk fra apparatet 

og tilslutningskablet.
• Hvis trimmeren anvendes i badeværelset, så husk 

altid efter brugen at trække stikket ud. Den fugtige 
luft kan betyde fare, selv når apparatet er slukket.
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• Som yderligere sikkerhed kan det anbefales at in-
stallere en fejlstrømsafbryder (FI/RCD) som udløses 
ved max 30 mA. Spørg din elektro-installatør, som 
også bør udføre installationen.

• Hold apparatet tørt.

FARE for børn
• Emballage-materialet er ikke legetøj!  

Børn må ikke lege med plastikposer.  
Fare for kvælning.

FARE for stød ved fugtighed
• Brug ikke trimmeren i nærheden af badekar, brusere, e.l., 

hvor der kan sprøjte vand.
• Beskyt trimmeren mod fugt og sprøjt.

• Brug ikke trimmeren med våde hænder.
• Trimmeren, opladeren, ledningen og transformerstikket må ikke 

komme ned i vand eller andre væsker og må ikke skylles under 
rindende vand.

• Skulle det ske, at …
 … opladeren eller trimmeren tabes ned i et fyldt badekar, så træk 
altid stikket ud med det samme! Først derefter tages opladeren 
eller trimmeren op af vandet. Du bør derefter ikke bruge nogen 
af delene, før de har været indleveret til service og efterset af 
en fagmand.

 … der på anden måde kommer fugt i apparaterne, så lad en 
fagmand efterse dem, før de bruges igen.
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FARE for elektrisk stød ved brug
• Brug ikke trimmeren, hvis den, opladeren, transformerstik-

ket eller ledningen har synlige skader, eller hvis trimmeren 
har været tabt på gulvet.

• Sæt ikke stikket i kontakten, før ledningen er forbundet med 
opladeren.

• Kontakten skal være korrekt installeret, tilgængelig og med den 
spænding, der er angivet på typeskiltet. Stikket skal også være 
tilgængeligt efter at være sat i kontakten.

• Pas på, at kablet ikke beskadiges af skarpe kanter eller varme 
flader.

• Pas på, at kablet ikke sidder fastklemt eller bliver mast. Undlad 
at vikle kablet omkring apparatet eller strømforsyningen (fare for 
kabelbrud).

• Når stikket tages ud af kontakten, træk i transformerstikket, aldrig 
i ledningen.

• Tag stikket ud af kontakten …
 … hver gang trimmeren har været brugt,
 … efter hver opladning,
 … ved driftsforstyrrelser,
 … før opladeren forbindes med ledningen,
 … før rengøring af trimmeren og opladeren
 … ved tordenvejr.

• For at undgå farlige situationer bør man ikke foretage ændringer 
hverken på apparatet eller tilbehørs-delene. Udskift heller ikke 
ledningen. Overlad reparationer kun til en fagmand. 



27

FARE! Vær opmærksom på følgende ved hånd-
tering af litium-ionbatterier: 
• Ikke ordensmæssig brug kan føre til kvæstelse eller ma-

teriel skade. Undgå brand og eksplosionsfare! For den 
sikre omgang med litium-ion batterier vær opmærksom på 
følgene Sikkerhedshenvisninger:

• Oplad kun apparatet med den originale strømforsyning.
• Beskyt litium-ionbatterierne mod mekaniske skader.  

Brand-/eksplosionsfare!
• Udsæt ikke apparatet for direkte sol eller varme. Hvis det opvarmes  

til over 125 °C, kan batterierne bryde i brand eller eksplodere. 
• Skulle apparatet befinde sig i nærheden af et komfur eller selv  

gå i brand, kan almindelige slukningsmiddel (fx. ABC-pulverslukker,  
CO2-slukker eller vand) benyttes. 

• Litium-ion batterier indholder brandbare og/eller ætsende løsninger 
og litiumsalte. I tilfælde af at løsningerne og litiumsaltene udløber, 
kan det føre til irritation af huden, øjnene og slimhinderne. Når 
litium-ion batterier lækker, kan de opståede dampe være en trussel 
for sundheden. 

• Skulle der flyde væske ud af litium-ion batterier, undgå da kontakt 
med øjnene, slimhinderne og huden, såvel som indånding af dampe. 
Skyld med det samme de berørte steder med rigeligt klart vand og 
opsøg altid en læge.

• Optag flydende væsker med absorptionsmiddel og deponer dem 
tilsvarende. 

• Åbnede batterier er giftigt affald og skal deponeres tilsvarende.
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ADVARSEL mod snitsår
• Spidserne på hårskæreren er skarpe. Vær forsigtig.

• Brug ikke trimmeren, hvis hårskærer-delen eller en påsat kam er 
beskadiget.

• Sluk for trimmeren, når en kam-del sættes på eller udskiftes – og 
ved rengøring.

ADVARSEL mod andre skader
• Brug ikke trimmeren, hvis der på hudoverfladen er åbne 

sår, rifter, solforbrænding eller blærer.
• Undgå, at andre kan træde på ledningen eller snuble over den!

ADVARSEL mod skader på grund af knivolie
• Opbevar altid olieflasken utilgængeligt for børn.

• Undgå at knivolie kommer i kontakt med øjnene. Skulle knivolie 
alligevel komme i øjnene, skal man straks skylle olien ud af øjnene 
med rigeligt vand.

• Knivolie må ikke indtages.

FORSIGTIGHED! Materiel skade
• Opladeren har skridsikre kunststof-fødder. 

Men da møbler kan være overfladebehandlet med forskellige 
slags lakker og kunststoffer og behandlet med diverse plejemidler, 
kan det ikke udelukkes, at de indeholder stoffer, som angriber og 
blødgør de skridsikre fødder. Skulle det ske, så stil opladeren på et 
sikkert underlag.

• Anvend kun det originale tilbehør.
• Læg aldrig trimmeren på varme overflader(fx på et komfur) eller  

i sol, i nærheden af varmekilder eller åben ild.
• Lad ikke transformerstikket være tildækket, da det kan blive 

overophedet.
• Hårskærer-knivene er præcisionsinstrumenter. Beskyt dem mod 

skader.
• Brug aldrig skarpe eller kradsende instrumenter til rengøring.



29

02. Om denne brugsanvisning
• Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem, især er det 

vigtigt at følge rådene om sikkerhed!
• Trimmeren skal anvendes på den måde, som beskrives her. 

Fabrikant og importør kan ikke drages til ansvar for skader eller 
beskadigelse forårsaget af forkert brug.

• Gem brugsanvisningen.
• Hvis du giver trimmeren til en anden, så lad brugsanvisningen 

følge med!

Anvendte advarsler i denne brugsanvisning
Følgende advarsler er anvendt i denne brugsanvisning:

FARE!  
Høj risiko: Fare for liv og lemmer.
ADVARSEL!  
Mindre risiko: Risiko for ubehagelige eller alvorlige skader.
FORSIGTIGHED:  
Ringe risiko: Risiko for mindre skader.

RÅD: Særlige forhold ved apparatet, man bør være opmærksom på. 
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03. Oversigt / pakkens indhold

1

2

45

6 7

3

8

9

OBS: Kontrollér, at alle dele er i pakken og er ubeskadigede.

1 Hårtrimmer
2 Oplader/holder
3 Kam 4–6 mm
4 Kam 7–9 mm
5 Kam 10–12 mm
6 Kam 18 mm
7 Kam 24 mm
8 Kam 30 mm
9 Kam til udtynding (beskyttelseskappen)

Yderligere tilbehør (uden billeder): transformerstik, rensepensel, 
olie, alm.kam, pose til kamme, opbevaringstaske.
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04. De enkelte dele/grundbetjening
A Hårskærer-del

B Fordybninger til fastgørelse 
af en kam-del.

C Skubkontakt for finjustering 
0,8 til 2,8 mm (Visning på 
display)

D Tænd/sluk-kontakt med 
Travellock-tilkoblingsspærre

E LED-display til visning  
af finjustering og batteri-
kapacitet

F Tilslutning for ledning til 
transformerstik (Bagside)
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05. Opladning

FORSIGTIGHED! Materiel skade
• Vær opmærksom på at batteriernes kapacitet igennem 

længere lagringstider, teknisk betinget, aftager.
Derfor burde længere lagringstider og de dermed forbundene nedbry-
delser af lade- og afladningscyklussen undgås.

RÅD:
• Ved meget lav batterikapacitet blinker et rødt stiksymbol.
• Ladningstiden for en fuld batteri-ladning udgør ca. 1,5 timer. 
• Funktionstiden med fuldt opladede batterier udgør ca. 70 minutter.

1. Stil ladestationen på en vandret flade. 
2. Forbind net-delen med ladestationen.  
3. Stik net-delen i en god tilgængelig stikkontakt. 
4. Sæt apparatet på ladestationen, sådan at ladekontakt skabes. 

Tallene på displayet lyser blåt, det røde stiksymbol lyser under hele 
opladningsprocessen og viser opladningsprocessen. 
• Har ladetilstanden opnået en kapacitet af ca. 10%, lyser dis-

playet blåt. 
• Batterierne er fuldstændigt ladt, når 100% vises permanent på 

displayet. 
5. Efter at have hivet net-delen ud, eller tage apparatet ud af lade 

stationen går displayvisningen ud.  
6. Med denne trimmer kan man foretage en hurtigladning. Denne 

varer 5 minutter; funktionstiden efter den hurtige ladning udgør 
ca. 5 minutter.
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06. Travellock – tilkoblingssikring
Hårklipperen er let at sikre mod utilsigtet tilkobling, f.eks. på rejser.

Aktivering af Travellock
1. Sluk for hårklipperen. 
2. Hold tænd/sluk-kontakten (D) trykket i over 3 sek. Hårklipperens 

kontaktfunktion er låst.
3. Kontrollér, om tilkoblingssikringen er aktiv ved at trykke kort  

(under 5 sek.) flere gange på tænd/sluk-kontakten.  
Ved aktiv tilkoblingssikring vises et låsesymbol på displayet  .

4. Tænd/sluk-kontakten har midlertidigt ingen funktion; en utilsigtet 
tikobling af apparatet og afladning af batterierne undgås.

Deaktivering af Travellock
1. Hold tænd/sluk-kontakten (D) trykket i over 3 sek.; Travellock-

tilkoblingssikringen er deaktiveret, og hårklipperen kan anvendes 
igen.

2. Ved at sætte hårklipperen i stikdåsen deaktiveres Travellock-tilkob-
lingssikringen automatisk. 
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07. Betjening
Trimmeren kan når som helst bruges – uafhængigt af batterierne – 
med direkte tilslutning til en kontakt.
1. Trimmeren skal være slukket.
2. Ledningen fra transformerstikket sættes i trimmeren.
3. Stikket sættes i en kontakt.
4. Deaktivér tilkoblingsspærren, og tænd for apparatet med tænd/

sluk-kontakten (D).
5. Aktivér tilkoblingsspærren efter brug for at forhindre en utilsigtet 

tilkobling.

RÅD:
• Efter tilkoblingen vises låse- og olieflaskesymbolet i 1 sekund. Den 

indstillede værdi for finjusteringen og den resterende batterikapaci-
tet lyser, så længe hårklipperen anvendes.

Påsætning/udskiftning af kamme

ADVARSEL mod snitsår! 
• Sluk trimmeren, før en kam sættes på eller udskiftes.

• Den valgte kam trykkes fra bagsiden af kam-elementet nænsomt 
ned i fordybningerne øverst på trimmeren, til den klikker fast.

• Skal en kam tages af, sluk for trimmeren, og træk kammen af mod 
en af siderne.
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Klipning af hår eller skæg

RÅD: 
• Håret skal være tørt.
• Man kan begynde med en kam med længere snitlængde og grad-

vist skifte til kamme med kortere snitlængde.
• Hårklip med kamtilbehør 3, 4 og 5:

Skydekontakten er indstillet til position 2,8 mm – kamtilbehørets 
store klippelængde.
Skydekontakten er indstillet til position 0,8 mm – kamtilbehørets 
lille klippelængde.
Ved store klippelængder (kamtilbehør 6, 7 og 8) er finindstillingen 
næppe virksom, hvorfor finindstillingen bedst bibeholdes på 2,8 
mm som standard.

• Klippelængden kan variere, afhængig af klippevinklen.

1. Håret skal redes godt igennem.
2. Læg et viskestykke omkring hals og nakke, så hårstumper ikke 

drysser ned i kraven.
3. Begynd med nakken eller siderne og klip op mod midten af hovedet. 

Klip derefter forfra mod midten.
4. Hold trimmeren sådan, at kam-delens flade side glider mod hoved-

bunden (på kam-delene 18 mm, 24 mm und 30 mm skråner denne 
side). Lad den glide regelmæssigt gennem håret.

5. Hvis det er muligt, så klip modsat hårets vækstretning.
6. For at klippe alle hår, så lad trimmeren glide flere gange gennem 

samme hårparti.
7. Red håret godt igennem.
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Udtynding af hår
1. Brug udtynder-kammen (9). Den mindsker hårvolumen uden at 

ændre hårlængden.

Klipning af konturer og skæg
1. Brug trimmeren uden påsat kam, kun med hårklipper-påsatsen,  

for at klippe håret meget kort eller for at klippe konturer eller 
skæg.

2. Med skubkontakten (C) for klipningslængde-finjusteringen kan 
klipningslængden indstilles mellem 0,8 og 2,8 mm. 

3. Skub kontakten for klipningslængde-finjusteringen i den ønskede 
position. 

RÅD:  
Trimmeren skal holdes i en ret vinkel til hudover-
fladen for at få den indstillede snitlængde.

08. Rengøring og vedligeholdelse
FARE! 
Træk transformerstikket ud af kontakten før rengøring af trim-
mer og oplader..

ADVARSEL! 
• Sluk apparatet før hver rengøring.

FORSIGTIGHED! 
• Brug aldrig skarpt eller ridsende værktøj til rengøring.

RÅD: Rens og smør trimmeren efter brug.
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1. Tag kam-delen af, rens den i vand, og sørg for, at den er tør, før den 
igen sættes på.

2. Trimmer og oplader kan udvendigt rengøres med en let fugtig klud.

Rensning og smøring af hårklipper-delen

RÅD:
• Inden man tager hårklipningsopsatsen af eller på, skub kontakten 

for finjusteringen på pos. 2.8 mm sådan at den eventuelt udkørte 
klippekniv bliver kørt ind.

1. Tryk hårklipper-delen af, forfra-bagud  
(se billedet).

2. Fjern hårrester med den medfølgende 
pensel.

3. Smør snittekanten med et par dråber olie. 
Overskydende olie aftørres med en blød 
klud. Brug altid syrefri olie, fx symaski-
neolie.

4. Tryk forsigtigt hårklipper-delen på igen, bagfra-frem, til den klikker 
fast.

RÅD:
For at minde dig om at smøre hårklipperpåsatsen regelmæssigt  
vises olieflaskesymbolet i ca. 1 sekund, når der tændes.  
Efter en driftstid på 30 minutter, vil olieflaske-symbolet blinke indtil 
apparatet slukkes. 
Du skal senest på dette tidspunkt give skærehovedet olie. 
Timeren begynder igen at tælle og minder efter yderligere 30 minutters 
driftstid om at give skærehovedet olie.
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09. Opbevaring
FARE! 
• Hiv net-delen ud af apparatet. Vær opmærksom på ikke  

at vikle kablet rundt om apparatet (fare for kabelbrud!) 

Trimmeren opbevares …
 … stående i opladeren
 … eller i den medfølgende taske.

10. Problemløsninger
FARE! 
• Udfør aldrig reparationer på egen hånd.

• Ved fejlfunktion i trimmeren, træk straks stikket ud af kontakten.

Problem: Se efter:
Fungerer ikke • Transformerstikket sidder i,  

kontakten tændt?
• Tomme batterier?
• Startspærren slået fra?

Hårskærerdelen kører tungt • Er den renset og smurt?  
Skal batterier oplades?



39

11. Tekniske data
Emne-nummer 18133936 / 18133937 (8645)
Transformerstik: 
Indgangsspænding 
Udgangsspænding 
Beskyttelsesklasse 
Omgivelser, betingelser

 
100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A max. 
5,0 V  1000 mA  

 II 
Kun godkendt til indendørs brug.

Trimmer: 
Indgangsspænding 
Genopladelige batterier 
Beskyttelsesklasse 
Omgivelsers temperatur

 
5,0 V  1000 mA  
 1x Li-Ion 14500 3,7V 800mAh 

 III 
+5 °C til +35 °C

Oplader: 
Indgangsspænding 
Udgangsspænding

 
5,0 V  1000 mA  
5,0 V  1000 mA 

Ved produktforbedringer forbeholder vi os ret til at foretage tekniske  
og optiske ændringer på trimmeren og tilbehørsdele.

12. Overensstemmelse
CE-mærket er påsat i overensstemmelse med de relevante 
europæiske direktiver.

Overensstemmelseserklæringen findes hos den virksomhed,  
der markedsfører produktet: 
Aquarius Deutschland GmbH · Weissenburger Str. 25 
81667 München · TYSKLAND
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✂

✂

13. Bortskaffelse
Det viste symbol angiver, at indenfor EU skal trimmeren og 
dens tilbehørsdele afleveres til en speciel affaldsopsamling,  
i Danmark til en nærliggende containerplads med specielt 
afsnit for elektrisk og elektronisk affald til recycling.
Trimmeren og tilbehøret må ikke lægges i skraldeposen med 
almindeligt husholdningsaffald.
Olieflasken skal tømmes helt før bortskaffelse.

Emballagen
Tag hensyn til de gældende bestemmelser her i landet for 
bortskaffelse af affald.

RÅD:
Garantien dækker ikke komponenter (f.eks. skær) som 
slides gennem normalt brug.

For en hurtig og fejlfri behandling er det bydende nødvendigt  
at du før indsendelse af et apparat får et RMA-nummer  
(Return Material Authorization) enten telefonisk eller per e-
mail. Dette nummer hjælper vores serviceenhed med nemt at 
indordne apparatet og sikre en optimal bearbejdning.

!	Før indsendelse af apparatet er du forpligtet til først 
at benytte vores hotline (se bagsiden af garantibeviset)
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36 måneders garanti og service 
for Professionel hårklipper (batteri/strøm)

Kære kunde,

vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle 
dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager vi dette 
meget  
og beder Dem henvende Dem på serviceadressen, som er an-
givet på garantikortet. Vi står også gerne telefonisk til tjeneste 
på det på garantikortet angivne Service-Hotline nummer. Til 
fremsættelse af krav iht. garantidækningen gælder følgende - 
uden at Deres lovpligtige rettigheder indskrænkes: 

1. Krav iht. garantien kan rejses inden for max. 3 år, gældende  
fra købsdato. Vores garantiydelse er begrænset til erstatning  
af materiale- og fabrikationsfejl, evt. udskiftning af appara-
tet. Vor garantiydelse er omkostingsfri for Dem.

2. Krav iht. garantien skal altid afklares straks efter endt 
behandling af reklamationen. Anmeldelser efter udløb af 
garantiperioden er udelukket, medmindre kravene rejses 
indenfor en frist  
på 2 uger efter udløb af garantiperioden.

3. Defekte apparater bedes fremsendt vedlagt garantikort og  
kassebon til serviceadressen. Ligger defekten indenfor vores  
garantidækning, får De et repareret eller et nyt apparat 
retur. Ved reparation eller udskiftning af apparatet påbegyn-
des ikke en ny garantiperiode. Garantiperioden på 3 år fra 
købsdato forbliver gældende. Dette gælder også service-på-
stedet.

Garanti og service

✂

✂
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36 måneders garanti og service 
for Professionel hårklipper (batteri/strøm)

Model 18133936 / 18133937  Art. 8645  48/ 2018

Navn:

Vej/husnummer:

Postnummer / by:

Tlf.:

Fejlangivelse:

Købsdato:

Bemærk venligst, at garantien bortfalder ved misbrug eller 
uhensigtmæssig behandling, ved overtrædelse af de for appa-
ratet gældende sikkerhedsforanstaltninger, ved anvendelse af 
vold eller ved indgreb, der ikke er foretaget på vores autorise-
rede serviceadresse.

 Hotline: 00800 - 09 34 85 67
Mo–FR, 08:00 –20:00
Zeitlos Vertriebs GmbH
Service Center · Nachtwaid 6 · 79206 Breisach · Tyskland 
Email: info@zeitlos-vertrieb.de · Website: www.zeitlos-vertrieb.de

✂

✂
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✂

✂



WSKAZÓWKA: Niniejszą instrukcję obsługi można  
zamówić także jako plik PDF w naszym serwisie klienta  
(info@zeitlos-vertrieb.de).

 Service-Center:

 Hotline:  00800 - 09 34 85 67
 E-Mail:  info@zeitlos-vertrieb.de
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01. Wskazówki bezpieczeństwa
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Maszynka jest przeznaczona wyłącznie do strzyżenia ludzkich włosów.   
Urządzenie należy stosować wyłącznie do suchych włosów.
Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego i nie wolno go 
używać w celach komercyjnych.
Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach  
zamkniętych.

Przewidywalne użycie niezgodne z przeznaczeniem
Zabrania się strzyżenia włosów sztucznych lub zwierzęcych.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy
• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci 

od lat 8, osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jak 
również osoby nie posiadające wystarczającego 
doświadczenia i/lub wiedzy, pod warunkiem, że 
będą korzystały z niego pod nadzorem lub zostały 
poinstruowane co do bezpiecznego użytkowania  
i zrozumiały związane z użytkowaniem zagrożenia 
i niebezpieczeństwa.

• Przechowywać z dala od dzieci.
• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wyko-

nywane przez dzieci, chyba że są one pod nadzo-
rem osób dorosłych.

• Urządzenie i akcesoria należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci.
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• Przechowywać urządzenie oraz źródło zasilania z 
dala od dzieci poniżej 8 lat. 

• Jeśli urządzenie jest wykorzystywane w łazience, 
po jego użyciu należy wyciągnąć zasilacz sieciowy  
z gniazdka, ponieważ bliskość wody stanowi za-
grożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.

• Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zain-
stalowanie w obwodzie wyłącznika różnicowo 
prądowego (FI/RCD) o znamionowym prądzie róż-
nicowym nie większym niż 30 mA. Porady w tym 
względzie udzieli fachowiec. Montaż należy zlecić 
wyłącznie elektrykowi.

• Urządzenie musi pozostać suche.

NIEBEZPIECZEŃSTWO — zagrożenie dla dzieci
• Opakowanie nie jest zabawką dla dzieci.  

Dzieci nie mogą bawić się workami z tworzywa sztucznego. 
Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO  
porażenia prądem spowodowane wilgocią
• Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natry-

sków, umywalek oraz innych miejscach w pobliżu wody.
• Urządzenie należy chronić przed wilgocią, kapaniem lub 

spryskiwaniem wodą.
• Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.
• Urządzenie, ładowarka, kabel zasilający oraz zasilacz sieciowy nie 

powinny być zanurzane w wodzie ani innych cieczach, a także nie 
mogą być płukane pod bieżącą wodą. 

• Jeśli 
jednak ładowarka lub urządzenie wpadnie do wody, należy na-
tychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka i dopiero potem 
wyjąć urządzenie z wody. W takim przypadku nie należy używać 
ładowarki lub urządzenia, ale oddać je do sprawdzenia w specjali-
stycznym warsztacie. 
Do urządzenia przedostanie się jakakolwiek ciecz, należy przed 
ponownym użyciem urządzenia oddać je do sprawdzenia.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO  
porażenia prądem elektrycznym
• Nie włączać urządzenia po upadku oraz wtedy, gdy ono 

samo, ładowarka, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający 
mają widoczne uszkodzenia.

• Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka dopiero wtedy, gdy 
kabel zasilający będzie połączony z ładowarką.

• Zasilacz sieciowy należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalo-
wanego, łatwo dostępnego gniazdka, którego napięcie odpowiada 
danym umieszczonym na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi 
być łatwo dostępne także po podłączeniu urządzenia.

• Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód zasilający nie uległ 
uszkodzeniu na ostrych krawędziach lub gorących elementach.

• Należy uważać, aby przewód zasilający nie był ściśnięty lub 
zgnieciony. Nie owijać kabla wokół urządzenia lub zasilacza (grozi 
uszkodzeniem przewodu!).

• Przy wyciąganiu zasilacza sieciowego z gniazdka należy zawsze 
ciągnąć za zasilacz, w żadnym wypadku nie wolno ciągnąć za 
przewód.

• Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka - 
- po każdym użyciu oraz po każdym ładowaniu, 
- kiedy wystąpi usterka, 
- zanim ładowarka zostanie połączona z kablem zasilającym, 
- przed czyszczeniem urządzenia i ładowarki oraz 
- w przypadku burzy.

• W urządzeniu ani w akcesoriach nie wolno wprowadzać żadnych 
zmian, co pozwoli wykluczyć ewentualne zagrożenia. Nie wolno 
także samodzielnie wymieniać przewodu zasilającego. Wykonywa-
nie napraw zlecać tylko specjalistycznym zakładom.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! Obchodzenie się z akumu-
latorami litowo-jonowymi

• Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała i 
szkody materialne. Nieprzestrzeganie zasad może przyczynić 
się do powstania pożaru i wybuchu. W celu bezpiecznego 
korzystania z  akumulatora jonowo-litowego należy przestrzegać 
następujących  zasad dotyczących bezpieczeństwa.

• Urządzenie należy ładować tylko za pomocą oryginalnego zasilacza.
• Chronić akumulatory litowo-jonowe przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi. Zagrożenie pożarem / wybuchem!
• Nie narażać urządzenia na bezpośrednie nasłonecznienie czy 

wysokie temperatury. Jeżeli wystąpi rozgrzanie do temperatury 
powyżej 125 °C, ogniwa akumulatorowe mogą się zapalić lub 
wybuchnąć.

• Jeżeli urządzenie znajduje się w pobliżu punktu zapalnego lub 
samo stanie w ogniu, można zastosować przyjęte środki gaśnicze 
(np. proszek gaśniczy ABC, gaśnicę CO2 lub wodę).

• Akumulatory litowo-jonowe zawierają palne i/lub żrące roztwory 
oraz sole litu, które w przypadku wylania się mogą prowadzić do 
podrażnienia skóry, oczu i błon śluzowych. Podczas odpowietrzania 
akumulatorów litowo-jonowych mogą wydostać się opary stwa-
rzające zagrożenie dla zdrowia.

• Jeżeli z akumulatorów litowo-jonowych wycieknie płyn, należy unikać 
kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i skórą, jak również wdychania 
oparów.Należy natychmiast przepłukać dane miejsce dużą ilością 
czystej wody i zasięgnąć porady lekarza.

• Rozlaną ciecz zebrać za pomocą środka absorbującego i odpowiednio 
zutylizować.

• Otwarte ogniwa akumulatorowe są odpadami o charakterze specjal-
nym i muszą zostać odpowiednio zutylizowane.
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OSTRZEŻENIE przed niebezpieczeństwem  
odniesienia obrażeń na skutek przecięcia

• Głowica tnąca jest ostra, dlatego podczas posługiwania się ma-
szynką zachowaj ostrożność.

• Nie korzystaj z urządzenia, kiedy głowica tnąca lub nasadka  
grzebieniowa są uszkodzone.

• Przed zakładaniem nasadek, podczas ich zmiany oraz przed  
każdym czyszczeniem nie zapomnij wyłączyć maszynki.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami
• Ułożyć przewód w taki sposób, by nikt się o niego nie 

potknął ani na niego nie nadepnął!
• Nie używać urządzenia w pobliżu otwartych ran, ran ciętych,  

opalenizny lub pęcherzy.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami  
spowodowanymi olejem

• Buteleczki z olejem przechowywać z dala od dzieci.
• Unikać kontaktu oleju z oczami. W przypadku dostania się oleju  

do oczu natychmiast przemyć je dużą ilością wody i wypłukać olej 
z oczu.

• Oleju nie można połykać.
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OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi
• Podstawka ładująca została wyposażona w antypoślizgo-

we stopki z tworzywa sztucznego. 
Biorąc pod uwagę, że powierzchnię mebli pokrywa się różnymi lakie-
rami i tworzywami sztucznymi oraz produktami konserwującymi, nie 
można wykluczyć, że niektóre z wymienionych substancji zawierają 
składniki, które mogą uszkadzać i zmiękczać materiał, z którego 
wykonane są stopki. W razie potrzeby umieść podstawkę ładującą na 
antypoślizgowej podkładce.
• Korzystaj tylko z oryginalnego wyposażenia.
• Nie kładź urządzenia na rozgrzanych powierzchniach (np. płytach 

kuchennych) bądź w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
• Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do 

przegrzania.
• Głowica tnąca jest elementem zapewniającym precyzyjną pracę 

urządzenia, który należy chronić przed uszkodzeniami.
• Podczas czyszczenia nie używaj środków czyszczących o silnym 

działaniu ani o właściwościach ściernych.
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02. Instrukcja
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie 

przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przede wszystkim stosować 
się do wskazówek bezpieczeństwa!

• Urządzenie wolno obsługiwać wyłącznie w sposób opisany w 
niniejszej instrukcji. Producent lub dystrybutor nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody, które powstały w skutek nieprawi-
dłowego użycia.

• Instrukcję należy zachować do późniejszego użycia.
• W przypadku dalszego przekazania urządzenia należy dołączyć do 

niego instrukcję obsługi.

Wskazówki ostrzegawcze zawarte w niniejszej instrukcji
Jeżeli jest to konieczne, w niniejszej instrukcji stosuje się następujące  
ostrzeżenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Nieprzestrzeganie 
tego ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń ciała i śmierci.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego 
ostrzeżenia może być przyczyną poważnych obrażeń lub 
strat materialnych.

OSTROŻNIE: Niskie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrze-
żenia może być przyczyną lekkich obrażeń lub strat material-
nych.

WSKAZÓWKA: Cechy i sposób zachowania, na które należy zwracać 
uwagę podczas obsługi urządzenia. 
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03. Opis produktu / Zawartość opakowania

1

2

45

6 7

3

8

9

WSKAZÓWKA: Należy sprawdzić kompletność wszystkich akceso-
riów oraz czy nie są uszkodzone.

1 Maszynka do włosów
2 Podstawka ładująca
3 Nasadka grzebieniowa 4–6 mm
4 Nasadka grzebieniowa 7–9 mm
5 Nasadka grzebieniowa 10–12 mm
6 Nasadka grzebieniowa 18 mm
7 Nasadka grzebieniowa 24 mm
8 Nasadka grzebieniowa 30 mm
9 Nasadka grzebieniowa do przerzedzania włosów  

(nasadka ochronna)
Wyposażenie dodatkowe (nieprzedstawione na rysunku):  
zasilacz, pędzel, olej do ostrzy, grzebień, woreczek na nasadki,  
torba do przechowywania
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04. Opis urządzenia
A Głowica tnąca

B Prowadnice służące do moco-
wania nasadki grzebieniowej

C Przesuwany przełącznik z 
regulatorem do stopniowania 
długości cięcia od 0,8 do  
2,8 mm (wybrana wartość jest 
widoczna na wyświetlaczu)

D Przełącznik włącz/wyłącz z blo-
kadą transportową (travel lock)

E Wyświetlacz LED informujący  
o wybranym ustawieniu regu-
latora stopniowania i poziomie 
naładowania urządzenia

F Gniazdo kabla zasilacza (z tyłu)
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05. Ładowanie

Ostrożnie: Ryzyko uszkodzenia maszynki
• Należy wziąć pod uwagę, że w razie dłuższych przerw w 

użytkowaniu maszynki ze względów technicznych ładow-
ność akumulatora może się zmniejszyć.

Należy więc unikać dłuższych okresów przestoju urządzenia i związa-
nej z nimi przerwy w cyklach ładowania i rozładowywania..

WSKAZÓWKI:
• Kiedy poziom naładowania akumulatora gwałtownie spadnie, na 

wyświetlaczu zacznie migać czerwony symbol wtyczki do prądu.
• Czas pełnego ładowania akumulatora wynosi 1,5 godziny.
• Przy w pełni naładowanym akumulatorze maszynka może praco-

wać przez ok. 70 minut.

1. Ustaw podstawę ładującą na płaskiej powierzchni.
2. Podłącz końcówkę przewodu zasilacza do gniazda podstawy 

ładującej.
3. Wetknij zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
4. Umieść maszynkę w podstawie ładującej tak, aby umożliwić proces 

ładowania. Na wyświetlaczu powinny świecić się cyfry w kolorze 
niebieskim. Czerwony symbol wtyczki do prądu powinien być 
wyświetlany w sposób ciągły podczas całego procesu ładowania, 
informując o tym, że urządzenie znajduje się w trakcie ładowania.
• Akumulator jest naładowany do pełna, kiedy na wyświetlaczu 

będzie w sposób ciągły wyświetlane 100 %. 
5. Po wyciągnięciu zasilacza bądź wyjęciu maszynki z podstawy 

ładującej informacja na wyświetlaczu zgaśnie.
6. Maszynka posiada tryb szybkiego ładowania, które trwa 5 minut  

i wystarcza na ok. 5 minut pracy urządzenia.
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06. Blokada transportowa (travel lock)
Maszynkę do strzyżenia można łatwo zabezpieczyć przed przypadko-
wym uruchomieniem np. podczas podróży.

Włączanie blokady transportowej (travel lock)
1. Wyłącz maszynkę.
2. Przytrzymaj wciśnięty przełącznik włącz/wyłącz (D) przez ponad  

3 sekundy. Możliwość uruchomienia maszynki została zablokowana.
3. Przyciskając krótko (krócej niż 5 sekund) przełącznik włącz/wyłącz, 

sprawdź, czy blokada faktycznie została aktywowana. Jeżeli tak się 
stało, na wyświetlaczu zobaczysz symbol kłódki  .

4. Przełącznik włącz/wyłącz został deaktywowany na pewien czas. 
Zapobiega to przypadkowemu włączeniu urządzenia i rozładowa-
niu akumulatora.

Wyłączanie blokady transportowej (travel lock)
1. Przyciśnij przełącznik włącz/wyłącz (D) i przytrzymaj przez ponad 3 

sekundy, spowoduje to wyłączenie  blokady transportowej (travel 
lock) i umożliwi dalsze użytkowanie maszynki do strzyżenia.

2. Podłączenie maszynki do prądu automatycznie dezaktywuje bloka-
dę typu travel lock.
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07. Użytkowanie maszynki
Możesz korzystać z maszynki w dowolnym momencie, niezależnie 
od poziomu naładowania jej akumulatora, jeśli podłączysz ją do 
zasilania sieciowego.
1. Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone.
2. W razie potrzeby wyciągnij kabel zasilacza z podstawki ładującej  

i podłącz go do maszynki.
3. Podłącz zasilacz do łatwo dostępnego gniazda sieciowego.
4. Dezaktywuj blokadę transportową i uruchom maszynkę, przyciska-

jąc przełącznik włącz/wyłącz (D).
5. Po zakończeniu strzyżenia aktywuj blokadę transportową w celu 

uniknięcia przypadkowego uruchomienia się urządzenia.

WSKAZÓWKA:
• Po uruchomieniu urządzenia przez 1 sekundę widoczny jest symbol 

kłódki i buteleczki z olejem. Wybrana wartość długości cięcia oraz 
aktualny poziom naładowania akumulatora będą widoczne przez 
cały czas używania maszynki.

Nakładanie i wymiana nasadek grzebieniowych

OSTRZEŻENIE przed ranami ciętymi!
• Wyłączaj maszynkę przed nałożeniem lub zmianą nasadki 

grzebieniowej.
• Aby nałożyć nasadkę grzebieniową, wsuwaj ją w boczne pro-

wadnice, równocześnie delikatnie naciskając jej tylną ściankę, aż 
zaskoczy.

• Aby zmienić nasadkę grzebieniową, wyłącz urządzenie i wyciągnij 
nasadkę grzebieniową z prowadnic urządzenia.
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Używanie maszynki do strzyżenia włosów

WSKAZÓWKI:
• Strzyżone włosy muszą być suche.
• Rozpocznij strzyżenie, korzystając z dłuższej nasadki grzebienio-

wej, stopniowo zmniejszając długość nasadek podczas strzyżenia.
• Strzyżenie przy użyciu nasadek 3, 4 i 5:

Regulator długości cięcia znajduje się w położeniu 2,8 mm – więk-
sza długość cięcia dla danej nasadki.
Regulator długości cięcia znajduje się w położeniu 0,8 mm – 
mniejsza długość cięcia dla danej nasadki.
Przy zastosowaniu większych nasadek (nasadki 6, 7 i 8) korzysta-
nie z regulacji umożliwiającej stopniowanie długości cięcia przyno-
si słabo zauważalne rezultaty, dlatego najlepiej wybrać ustawienie 
standardowe wynoszące 2,8 mm.

• Długość włosów po strzyżeniu może zależeć od kąta prowa-
dzenia maszynki.

1. Strzyżone włosy powinny być dobrze rozczesane.
2. Umieść ręcznik lub pelerynę fryzjerską wokół szyi i karku, aby 

zapobiec wpadaniu obcinanych włosów za kołnierz. 
3. Rozpocznij strzyżenie nad karkiem lub po bokach głowy i prowadź 

maszynkę w kierunku czubka głowy. Następnie skracaj włosy z 
przodu głowy, prowadząc maszynkę w kierunku czubka głowy.

4. Trzymaj maszynkę w taki sposób, żeby płaska strona nasadki była 
oparta o głowę (w przypadku nasadek 18 mm, 24 mm i 30 mm ta 
strona jest wygięta). Prowadź maszynkę płynnym, równomiernym 
ruchem przez włosy.

5. Strzyż włosy tak, aby ostrza maszynki były skierowane „pod włos“.
6. Żeby dotrzeć maszynką do wszystkich włosów, przejedź maszynką 

kilkakrotnie przez tę samą partię włosów.
7. Dokładnie rozczesuj włosy także podczas strzyżenia.
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Przerzedzanie włosów
1. W celu zmniejszenia gęstości włosów bez ich skracania użyj nasad-

ki grzebieniowej z funkcją przerzedzania włosów (9).

Strzyżenie brody i konturów
1. Użyj maszynki wyposażonej tylko w głowicę tnącą (bez nasadki 

grzebieniowej), gdy chcesz uzyskać bardzo krótkie włosy lub przy-
strzyc brodę lub kontury. 

2. Dzięki przesuwanemu regulatorowi (C) umożliwiającemu stop-
niowanie długości cięcia możesz wybrać pasujące ustawienie 
pomiędzy 0,8 a 2,8 mm.

3. Przesuń regulator długości cięcia w pożądane położenie. 

WSKAZÓWKA: Wybrana długość cięcia zostanie 
osiągnięta tylko wówczas, gdy maszynka będzie 
prowadzona pod odpowiednim kątem w stosunku 
do skóry.

08. Czyszczenie i konserwacja
NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
• Wyciągnij zasilacz z gniazdka sieciowego, zanim przystą-

pisz do czyszczenia urządzenia i podstawy ładującej.

OSTRZEŻENIE! 
• Zawsze wyłączaj urządzenie przed rozpoczęciem czyszczenia.

OSTROŻNIE: 
• Nie używaj środków czyszczących o silnym działaniu ani  

o właściwościach ściernych.

WSKAZÓWKA: Czyszczenie i smarowanie urządzenia powinno odby-
wać się po każdym użyciu.
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1. Zdejmij nasadkę grzebieniową i opłucz ją w wodzie. Zaczekaj aż 
głowica wyschnie, zanim ponownie ją założysz.

2. Przy pomocy lekko zwilżonej szmatki przetrzyj obudowę urządzenia 
oraz podstawkę ładującą.

Czyszczenie i smarowanie głowicy tnącej

WSKAZÓWKA:
• Przed założeniem lub zdjęciem głowicy tnącej przesuń regulator 

długości cięcia w pozycję 2,8 mm, żeby wsunąć wysunięte noże.

1. Naciśnij kciukiem i popchnij do przodu 
głowicę tnącą (patrz: rys.) tak, żeby 
zeskoczyła z urządzenia.

2. Usuń pozostałości włosów z głowicy tną-
cej za pomocą dołączonego do zestawu 
pędzla.

3. Nanieś kilka kropel oleju na krawędź tnącą głowicy. Wytrzyj nadmiar 
oleju za pomocą miękkiej ściereczki. W tym celu korzystaj tylko  
z oleju bezkwasowego, takiego jak np. olej do maszyny do szycia.

4. Zamontuj ponownie głowicę tnącą na urządzeniu, delikatnie ją 
naciskając, aż poczujesz, że wskoczyła na swoje miejsce.

WSKAZÓWKA:
Pojawiający się przez ok. 1 sekundę na wyświetlaczu włączone-
go urządzenia symbol buteleczki z olejem będzie ci przypomi-
nał o tym, żeby regularnie smarować głowicę tnącą olejem.
Po 30 minutach użytkowania maszynki symbol buteleczki z olejem 
zacznie migać do momentu aż urządzenie zostanie wyłączone.  
Najpóźniej wtedy należy posmarować głowicę tnącą olejem. 
Licznik czasu zostanie uruchomiony ponownie i po kolejnych  
30 minutach pracy urządzenia poinformuje, że należy posmarować 
głowicę tnącą olejem.
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09. Przechowywanie
NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Wyciągnij wtyczkę kabla od zasilacza z urządzenia.  
Nie owijaj kabla wokół maszynki (niebezpieczeństwo 
przerwania kabla)

Maszynkę można przechowywać - 
- stawiając ją na podstawce ładującej lub 
- umieszczając ją w dołączonej do zestawu torbie.

10. Rozwiązywanie problemów

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
• W żadnym wypadku nie próbuj samodzielnie naprawiać 

urządzenia.
• Zawsze wyciągaj zasilacz z gniazdka sieciowego, gdy zauważysz 

zakłócenia w pracy urządzenia.

Problem: Sprawdź poniższe:

Maszynka nie działa • czy został zapewniony dopływ prądu?
• czy akumulator nie jest rozładowany?
• czy blokada transportowa została  

dezaktywowana?

Głowica tnąca pracuje 
z trudem

• czy głowica została wyczyszczona i 
nasmarowana olejem?
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11. Dane techniczne

Klient-numer artykułu 18133936 / 18133937 (8469)

Zasilacz wtykowy: 
Napięcie wejściowe 
Napięcie wyjściowe 
Klasa ochronności 
Warunki otoczenia

 
100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A max. 
5,0 V  1000 mA  

 II 
dopuszczenie tylko w pomieszczeniach

Maszynka do strzyżenia 
włosów: 
Napięcie wejściowe 
Akumulator wielokrotnego 
ładowania 
Klasa ochronności 
Temperatura otoczenia

 
 
5,0 V  1000 mA  
 1x Li-Ion 14500 3,7V 800mAh 
 

 III 
+5 °C do +35 °C

Podstawka ładująca: 
Napięcie wejściowe 
Napięcie wyjściowe

 
5,0 V  1000 mA  
5,0 V  1000 mA 

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wpro-
wadzania zmian w konstrukcji i wyglądzie produktu oraz akcesoriów.

12. Deklaracja zgodności
Zgodnie z europejską dyrektywą wprowadzono  
oznakowanie CE.

Deklaracja zgodności znajduje się u importera i można  
ją tam uzyskać:
Aquarius Deutschland GmbH · Weissenburger Str. 25 
81667 Muenchen · NIEMCY
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13. Utylizacja
Znajdujący się obok symbol oznacza, że na terenie Unii 
Europejskiej produkt musi zostać dostarczony do specjalne-
go miejsca składowania odpadów. Dotyczy to zarówno 
produktu, jak i wszystkich jego elementów oznaczonych tym 
symbolem. Oznakowanych produktów nie wolno wyrzucać 
do kubła z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je 
oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego 
się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Buteleczki z olejem utylizować po uprzednim ich opróżnie-
niu z resztek substancji.
Opakowanie
W przypadku utylizacji opakowania należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska w 
danym kraju.

WSKAZÓWKA:
Nie objęte gwarancją są części budowy, które podlegają 
zużyciu w skutek codziennego użytkowania (na przykład 
części podcinające).

Dla sprawnej i bezbłędnej obsługi, konieczne jest, aby przed 
przysłaniem urządzenia, zamówić telefonicznie lub przez mail 
numer RMA (Return Material Authorisation). Ten numer pomoże 
serwisowi, natychmiast przyporządkować Państwa sprzęt i opty-
malnie go przerobić.

!	Przed przesłaniem tego sprzętu proszę skorzystać  
z naszej obsługi klienta (patrz odwrotna strona gwarancji)

✂

✂
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14. Karta gwarancyjna

Szanowni Klienci!
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo tego urzą-
dzenie nie działa poprawnie, to jest nam z tego powodu bardzo przykro 
i prosimy Państwa o zwrócenie się o pomoc pod adres serwisu podany 
w dokumencie gwarancyjnym. Do Państwa dyspozycji jest również nasz 
Serwis – Hotline, którego dane kontaktowe znajdują się na dokumencie 
gwarancyjnym. W zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji 
obowiązują następujące postanowienia, które nie ograniczają Państwa 
uprawnień wynikających z ustawy:
1. Roszczeń z tytułu gwarancji mogą Państwo dochodzić w okresie max. 

3 lat, licząc od daty dokonania zakupu. Nasze świadczenia gwaran-
cyjne ograniczają się do usunięcia wad materiału i wad fabrycznych 
wzgl. wymiany urządzenia. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów 
związanych z wykonaniem przez nas świadczeń gwarancyjnych,

2. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu 
wady. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu 
gwarancji jest wyłączone, chyba że roszczenia zostaną zgłoszone w 
terminie dwóch tygodni od upływu terminu gwarancji.

3. Wadliwe urządzenie razem z dokumentem gwarancyjnym i rachunkiem 
prosimy przesłać na koszt odbiorcy na adres serwisu. Jeżeli wada urzą-
dzenia jest wadą objętą gwarancją, otrzymają Państwo naprawione 
lub nowe urządzenie. Naprawa lub wymiana urządzenia nie przerywa 
biegu terminu gwarancji. W dalszym ciągu obowiązuje 3-letni termin 
gwarancji liczony od daty zakupu. Powyższe odnosi się również do 
przypadku wykonania czynności związanych z serwisem na miejscu u 
Klienta.

Zwracamy Państwa uwagę, że nasza gwarancja wygasa w przypadku 
niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, nieprzestrzegania obo-
wiązujących dla urządzenia zasad bezpieczeństwa, stosowania siły lub 
dokonywania napraw w nieautoryzowanych przez nas serwisach.
Wady urządzenia nie objęte gwarancją lub uszkodzenia, w wyniku których 
gwarancja wygasła, usuwamy za zwrotem kosztów. W tym celu prosimy o 
przesłanie urządzenia na adres naszego serwisu: 00800 - 09 34 85 67. 
Serwice adresse: Zeitlos Vertriebs GmbH 
Service Center · Nachtwaid 6 · 79206 Breisach · GERMANY / NIEMCY

✂

✂
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Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy/miejscowość:

Tel.:

E-Mail:

Informacje o usterce: Art. 18133936 / 18133937 (8469):

Data zakupu:

Do sprawnej obsługi zgłoszenia konieczne jest jeszcze, aby przed 
wysyłką urządzenia otrzymać drogą telefoniczną bądź mailową 
numer RMA (Return Material Authorisation). Ten numer pozwoli 
serwisantom natychmiast zidentyfikować urządzenie, a także 
zoptymalizować dalsze postępowanie.

 Obsługa klienta:  00800 - 09 34 85 67
PON–PT, 08:00 –20:00
Zeitlos Vertriebs GmbH
Service Center · Nachtwaid 6 · 79206 Breisach · GERMANY / NIEMCY 
Email: info@zeitlos-vertrieb.de · Website: www.zeitlos-vertrieb.de

✂

✂
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Szanowni Państwo,
około 95 % wszystkich składanych reklamacji dotyczy  

problemów z prawidłową obsługą dostarczonego urządzenia.  
Problemom tym można zaradzić poprzez kontakt telefoniczny, 
za pomocą faksu lub e-maila z naszym serwisem stworzonym  

specjalnie w tym celu.

Prosimy także Państwa o kontakt z naszą infolinią zanim  
zdecydują się Państwo na odesłanie nam reklamowanego  

urządzenia lub na zaniesienie go do sklepu. Często możemy  
Państwu pomóc już w ten sposób i nie będzie się to wiązało  

z większym wysiłkiem z Państwa strony.

✂

✂
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