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BEZPIECZE¡STWO _______________________________

Prosz´ w trakcie uruchomienia
urzàdzenia przestrzegaç
nast´pujàcych wskazówek:

7 Urzàdzenie jest przeznaczone
wy∏àcznie do u˝ytku
domowego.

7 Urzàdzenie to jest
przeznaczone wy∏àcznie 
do golenia ludzkich 
w∏osów na twarzy.
Ka˝de inne u˝ycie jest
absolutnie wykluczone.

7 Urzàdzenia nie wolno 
nigdy u˝ywaç w wannie, 
pod prysznicem lub nad
wype∏nionà wodà umywalkà.

7 Urzàdzenia nie wolno zanurzaç
w wodzie.

7 W przypadku eksploatacji 
w sieci elektrycznej nale˝y
najpierw w∏o˝yç kabel zasilacza
w urzàdzenie, a nast´pnie
zasilacz sieciowy wsadziç 
w gniazdko sieciowe.

7 Po u˝yciu urzàdzenia wy∏àczyç
je, wyciàgnàç zasilacz, a
nast´pnie kabel zasilacza.

7 Nigdy nie przechowywaç
urzàdzenia z pod∏àczonym
kablem.

7 Nie owijaç kabla zasilacza
wokó∏ urzàdzenia. 

7 Urzàdzenia nie wolno
uruchamiaç w przypadku, gdy
urzàdzenie, folie lub bloki ostrzy
wykazujà widoczne uszkodzenia. 

7 Nie wystawiaç urzàdzenia na
bezpoÊrednie dzia∏anie promieni
s∏onecznych lub temperatury
przekraczajàcej 60° C.

7 Produktu nie stosowaç na
wolnym powietrzu lub w pobli˝u
produktów aerozolowych wzgl.
uwalniajàcego si´ tlenu.

7 Aby uniknàç przenoszenia
zarazków chorobotwórczych,
urzàdzenie powinno byç u˝ywane
wy∏àcznie przez jednà osob´.

7 Urzàdzenie przechowywaç z
daleka od dzieci. W ˝adnym
wypadku nie wolno otwieraç
urzàdzenia. W przypadku
uszkodzeƒ, które wynikajà z
niefachowej ingerencji w
urzàdzenie, wygasajà
roszczenia gwarancyjne.
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NA JEDEN RZUT OKA ___________________________

Prosz´ roz∏o˝yç stron´ 2 tak, aby
zawsze widzieli Paƒstwo
ilustracje. 

Elementy obs∏ugi
Prze∏àcznik suwakowy do
w∏àczania i wy∏àczania.

Prze∏àcznik suwakowy do
wysuwania przedniego
trymera do dok∏adnego
golenia w obszarach
trudnodost´pnych.

W trakcie ∏adowania
czerwona lampka wskaênika
miga powoli. W trybie
eksploatacji akumulatorowej
miga ona szybko, gdy
akumulatorek jest s∏abo
na∏adowany.

Boczne przyciski zamykajàce
do zdj´cia g∏owicy golarki.

Podwójna g∏owica golarki z
podwójnà folià i centralnym
trymerem.

Golarka do d∏ugich w∏osów
(tylna cz´Êç urzàdzenia).

F

E

D

C

B

A Gniazdo przy∏àczowe kabla
zasilacza (do MS 6640, 
MS 8640 i MS 9640) lub do
w∏o˝enia stacji do ∏adowania
(wy∏àcznie dla MS 8640 i 
MS 9640).

Trzy zielone wyÊwietlacze
Êwietlne (wy∏àcznie 
w przypadku MS 8640 i MS
9640). Pokazujà one stan
na∏adowania akumulatorka.
W trybie eksploatacji
sieciowej migajà one 
na przemian.

Cz´Êci wyposa˝enia
Zasilacz.

Stacja do ∏adowania
(wy∏àcznie do MS 8640 
i MS 9640).

Szczotka do czyszczenia.

Futera∏ do przechowywania
(wy∏àcznie w przypadku 
MS 8640 i MS 9640).

L

K

J

I

H

G
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ZASILANIE W ENERGI¢ ELEKTRYCZNÑ _________

Eksploatacja przy
zastosowaniu ∏adowalnych
akumulatorków ...
W przypadku eksploatacji przy
u˝yciu zamontowanych,
∏adowalnych akumulatorków
wykonanych w technologii NIMH
prosz´ stosowaç jako ∏adowark´
do∏àczony zasilacz. Prosz´
wy∏àczyç urzàdzenie przed
∏adowaniem.
Prosz´ sprawdziç, czy napi´cie
sieciowe podane na tabliczce
znamionowej do∏àczonego
zasilacza jest zgodne z lokalnym
napi´ciem sieciowym. Urzàdzenie
zostaje wy∏àczone z sieci
elektrycznej wy∏àcznie poprzez
wyciàgni´cie zasilacza z gniazdka
sieci elektrycznej. 

... w przypadku MS 6640
1 Kabel zasilacza w∏o˝yç 

w gniazdko , wtyczk´
zasilacza w∏o˝yç w gniazdko
elektryczne.
– Podczas ∏adowania

czerwony wyÊwietlacz  
Êwietlny powoli miga.

– Czerwony wyÊwietlacz  
Êwieci si´ ciàg∏ym 
Êwiat∏em, gdy akumulatorki
sà na∏adowane.

C

C

G

... w przypadku 
MS 8640 i 9640
1 W∏o˝yç gniazdko 

urzàdzenia w stacj´ 
do ∏adowania.

2 Kabel zasilacza w∏o˝yç w
odpowiednie gniazdko stacji
do ∏adowania, wtyczk´
zasilacza w∏o˝yç w gniazdko
elektryczne.

– Podczas ∏adowania
czerwony wyÊwietlacz 
Êwietlny powoli miga.

– Czerwony wyÊwietlacz 
Êwieci si´ ciàg∏ym Êwiat∏em,
gdy akumulatorki 
sà na∏adowane.

– Podczas procedury ∏adowa-
nia zielone wyÊwietlacze 
kolejno si´ zapalajà.

– Wszystkie trzy wyÊwietlacze
Êwiecà si´, gdy akumulatorki
sà ca∏kowicie na∏adowane.

Wskazówka
7 MS 8640 i MS 9640 mogà

równie˝ byç ka˝dorazowo
∏adowane z gniazdka 
znajdujàcego si´ w urzàdzeniu.

G

H

C

C

G
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ZASILANIE W ENERGI¢ ELEKTRYCZNÑ __________

Wskazówka 

7 Akumulatorki prosz´ na∏adowaç
ca∏kowicie (przez ok. 75 minut)
przed pierwszym ich u˝yciem
lub, gdy nie by∏y one przez
d∏u˝szy czas u˝ywane.

7 Je˝eli podczas ∏adowania
w∏àczà Paƒstwo urzàdzenie, to
∏adowanie zostaje przerwane.

7 Temperatura otoczenia powinna
wynosiç od 5°C do 40°C.

7 Je˝eli akumulatorki sà
ca∏kowicie na∏adowane (czas
∏adowania ok. 75 minut), to
urzàdzenie pracuje przez 
ok. 60 minut. Nie zaleca si´
do∏adowywania akumulatorków
po ka˝dym u˝yciu. Prosz´
∏adowaç od czasu do czasu
akumulatorki jedynie 
w przypadku, gdy sà one
ca∏kowicie roz∏adowane.
Zwi´ksza to ich ˝ywotnoÊç.
Prosz´ unikaç ich codziennego
∏adowania.

.

7 W trakcie eksploatacji
akumulatorowej czerwony
wyÊwietlacz miga szybko,
gdy jest konieczne ponowne
na∏adowanie akumulatorków.
JednoczeÊnie trzy zielone
wyÊwietlacze ju˝ si´ nie
Êwiecà (wy∏àcznie w przypadku
MS 8640 i MS 9640).

H

C
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Uwaga

7 Prosz´ u˝ywaç urzàdzenie 
w pobli˝u przy∏àcza wody
wy∏àcznie w trybie eksploatacji
akumulatorowej, natomiast 
w ˝adnym wypadku nie u˝ywaç
go w trybie eksploatacji
sieciowej.

ZASILANIE W ENERGI¢ ELEKTRYCZNÑ _________

Eksploatacja sieciowa
(przy u˝yciu zasilacza)
Urzàdzenie jest wyposa˝one 
w automatyczne urzàdzenie
przekszta∏cajàce napi´cie 
do 100 - 240 V, 50/60 Hz, które
funkcjonuje na ca∏ym Êwiecie.

Prosz´ sprawdziç, czy napi´cie
sieciowe podane na tabliczce zna-
mionowej do∏àczonego zasilacza
jest zgodne z lokalnym napi´ciem
sieciowym. Urzàdzenie jest
wy∏àczane z sieci elektrycznej
wy∏àcznie poprzez wyciàgni´cie
zasilacza z gniazdka sieci
elektrycznej.  

1 Kabel zasilacza w∏o˝yç 
w gniazdko .

2 Wtyczk´ zasilacza w∏o˝yç 
w gniazdko sieciowe.

– Wbudowane akumulatorki
zostajà od∏àczone.

– Podczas eksploatacji siecio-
wej czerwony wyÊwietlacz
powoli miga. Zielone
wyÊwietlacze (wy∏àcznie 
MS 8640 i MS 9640) migajà
na przemian.

H

C
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EKSPLOATACJA ___________________________________

Golenie twarzy

1 Zdjàç nasadk´ ochronnà z
tworzywa sztucznego.

Uwaga
7 Nie wolno uszkodziç folii i

bloków ostrzy. Wymieniç
uszkodzone cz´Êci przed
goleniem.

2 W∏àczyç urzàdzenie, w tym
celu przesunàç prze∏àcznik
suwakowy w dó∏.

3 Napr´˝yç skór´ wolnà r´kà i
urzàdzenie przesuwaç
wolnymi i ∏agodnymi ruchami 
w kierunku przeciwnym do
kierunku porostu brody.
Trzymaç urzàdzenie pod
kàtem 90° do skóry. Zwróciç
uwag´ na to, aby obydwie folie
dotyka∏y skóry.

4 Nie stosowaç du˝ego nacisku,
poniewa˝ w przeciwnym
wypadku folie mogà zostaç
uszkodzone.

A

5 W razie koniecznoÊci wysunàç
prze∏àcznikiem suwakowym 
przedni trymer do golenia
dok∏adnego.

Wskazówka
7 Trymer do golenia dok∏adnego

s∏u˝y do golenia cz´Êci twarzy,
do których dost´p jest
utrudniony, np. do obszaru
pod nosem.

6 Po u˝yciu przedni trymer do
golenia dok∏adnego schowaç
za pomocà prze∏àcznika
suwakowego .

7 Wy∏àczyç urzàdzenie
wy∏àcznikiem i na∏o˝yç
nak∏adk´ ochronnà z tworzywa
sztucznego.

B

B
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EKSPLOATACJA __________________________________

Trymowanie golarkà 
do d∏ugich w∏osów 
Golarka do d∏ugich w∏osów s∏u˝y
do golenia d∏u˝szych w∏osów na
twarzy i karku, a tak˝e brody,
wàsów lub bokobrodów.

1 W∏àczyç urzàdzenie, w tym
celu prze∏àczyç prze∏àcznik
suwakowy w dó∏.

2 Golark´ do d∏ugich w∏osów 
(tylna cz´Êç urzàdzenia)
przesunàç do góry, a˝ si´
zatrzaÊnie.

3 Po u˝yciu golarki przesunàç 
jà z powrotem w dó∏.

F

A

4 W∏àczyç urzàdzenie
wy∏àcznikiem .

Wskazówka
7 Aby oszcz´dzaç baterie,

golark´ do w∏osów d∏ugich
nale˝y zawsze po jej u˝yciu
przestawiaç w pozycj´
wy∏àczenia.

A
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CZYSZCZENIE I PIEL¢GNACJA  _______________

Uwagi ogólne

Regularne czyszczenie jest
konieczne do zachowania przez
urzàdzenie wysokiej wydajnoÊci i
uzyskiwanie optymalnych
rezultatów golenia. CzyÊciç
obudow´ mi´kkà szmatkà i
delikatnym myd∏em. Nie stosowaç
Êrodków czyszczàcych.

Czyszczenie wodà
1 Urzàdzenie wy∏àczyç i w razie

potrzeby wyciàgnàç kabel
zasilacza z gniazdka . Zdjàç
g∏owic´ golarki, w tym celu
nacisnàç na boczne przyciski
zamykajàce .

2 W∏àczyç urzàdzenie (tryb
eksploatacji akumulatorowej) i
polaç letnià wodà bloki ostrzy i
zdj´tà g∏owic´ golarki.

Wskazówka
7 Prosz´ unikaç kontaktu

obudowy urzàdzenia z wodà.

D

G

3 Po czyszczeniu urzàdzenie
wy∏àczyç i wysuszyç.
Nast´pnie ponownie na∏o˝yç
g∏owic´ golarki. Nale˝y przy
tym zwróciç uwag´ na to, aby
si´ obustronnie zatrzasn´∏a

Czyszczenie szczotkà
Czyszczenie do∏àczonà szczotkà
powinno byç wykonywane
ka˝dorazowo po trzech
czyszczeniach na mokro.

1 Urzàdzenie wy∏àczyç i w razie
potrzeby wyciàgnàç kabel
zasilacza. Zdjàç g∏owic´
golarki.
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CZYSZCZENIE I PIEL¢GNACJA  _______________

2 Starannie usunàç szczotkà
w∏osy z bloków ostrzy,
wewn´trznej cz´Êci g∏owicy
golarki i obudowy. Golark´ do
d∏ugich w∏osów wyczyÊciç 
w pozycji wy∏àczenia.

Wskazówka
7 Po kilku goleniach bloki ostrzy

wyjàç do góry z ich uchwytów i
wyczyÊciç je osobno. Nast´pnie
bloki ostrzy na∏o˝yç ponownie
od góry na uchwyty.

3 WyczyÊciç folie mi´kkim
papierem Tissue.

Uwaga
7 W trakcie czyszczenia folii

istnieje niebezpieczeƒstwo ich
zniszczenia. Naciskaç na nie
bardzo delikatnie.

4 Po wyczyszczeniu g∏owic´
golarki na∏o˝yç w ten sposób,
aby zatrzasn´∏a si´ z obu
stron.

Uwaga
7 W celu zapewnienia

bezusterkowej eksploatacji,
ramki folii muszà byç dok∏adnie
osadzone w g∏owicy golarki. 
Nie usuwaç w ˝adnym 
wypadku folii z ramek. 

Przydatne wskazówki
7 Urzàdzenie przechowywaç

zawsze w czystych i suchych
warunkach.

7 Przed goleniem twarz starannie
wymyç i wysuszyç.

7 Folie i g∏owice ostrzy nale˝y
wymieniaç najpóêniej po
up∏ywie 12 do 18 miesi´cy.
Najlepszy rezultat dopasowania
osiàgany jest przy jednoczesnej
wymianie (strona 56).
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CZYSZCZENIE I PIEL¢GNACJA ________________

Przechowywanie

Je˝eli majà Paƒstwo zamiar nie
u˝ywaç urzàdzenia przez d∏u˝szy
czas, to nale˝y je starannie 
przechowywaç.

1 Urzàdzenie musi byç
wy∏àczone i ca∏kowicie
wysuszone.

2 Urzàdzenie przechowywaç 
w dostarczonym futerale
(dotyczy to wy∏àcznie MS 8640
i MS 9640) w ch∏odnym,
suchym miejscu.

3 Prosz´ zatroszczyç si´ o to,
aby urzàdzenie znajdowa∏o si´
poza zasi´giem dzieci.

Wymiana g∏owicy golarki

Mo˝liwa jest wymiana g∏owicy
golarki, a dok∏adniej koszyka 
podpory folii i obydwu bloków
ostrzy. Pasujàca cz´Êç zamienna 
posiada oznaczenie MSR 64.
Prosz´ zapytaç o to w 
specjalistycznej placówce 
handlowej.

1 Wy∏àczyç urzàdzenie i w razie
potrzeby wyciàgnàç kabel
zasilacza z gniazdka 
sieciowego. Zdjàç g∏owic´
golarki, w tym celu nacisnàç
na boczne przyciski
zamykajàce .

2 Wyjàç bloki ostrzy do góry,
zdejmujàc je z uchwytów.

D

G
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CZYSZCZENIE I PIEL¢GNACJA ________________

3 Zdjàç kosz podpory folii 
z uchwytu, w tym celu obydwie
boczne klamry z tworzywa
sztucznego znajdujàce si´ 
w g∏owicy golarki lekko
wcisnàç do wewnàtrz i
wypchnàç uchwyt do ty∏u.

4 Na∏o˝yç nowe bloki ostrzy 
na uchwyty.

5 Nowy kosz podpory folii
wsunàç w uchwyt tak daleko,
a˝ obydwie boczne klamry 
z tworzywa sztucznego
zatrzasnà si´.

Uwaga
7 W trakcie wk∏adania kosza folii

istnieje niebezpieczeƒstwo jego
zniszczenia. Nale˝y poddawaç
go jedynie bardzo delikatnemu
naciskowi.

6 Po wymianie g∏owic´ golarki
na∏o˝yç tak, aby zatrzasn´∏a
si´ z obu stron.
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Wskazówka odnoÊnie
Êrodowiska naturalnego

Niniejszy produkt zosta∏y wypro-
dukowany z materia∏ów i cz´Êci o
wysokiej jakoÊci, które sà przydat-
ne do recyklingu, i które mogà byç
ponownie zastosowane.

Z tego wzgl´du produkt w momen-
cie zakoƒczenia jego przydatnoÊci
do eksploatacji nie mo˝e byç 
utylizowany wraz z odpadami i
Êmieciami z gospodarstw 
domowych, lecz nale˝y go zdaç 
w punkcie zbiorczym, zajmujàcym
si´ recyklingiem urzàdzeƒ 
elektrycznych i elektronicznych.

OkreÊla to nast´pujàcy symbol na
produkcie, w instrukcji obs∏ugi lub
na opakowaniu.

Prosz´ we w∏asnym zakresie
zaczerpnàç w administracji gminy
informacji o lokalnych punktach
zbiorczych. Dzi´ki przetwarzaniu
zu˝ytych urzàdzeƒ przyczyniajà
si´ Paƒstwo w znacznym stopniu
do ochrony Êrodowiska
naturalnego.

INFORMACJE ______________________________________
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INFORMACJE ______________________________________

Ten produkt 
spe∏nia wymagania
europejskich

wytycznych 89/336/EEC 
i 73/23/ EEC.

Dane techniczne

Zasilanie w napi´cie
Akumulatorki: Ni-MH
Zasilacz

Ci´˝ar (WEEE)
MS 6640: 307 g
MS 8640/9640: 377 g

Ni-MH

Zmiany techniczne i optyczne sà zastrze˝one!

Gwarancja
Gwarancja nie obejmuje cz´Êci
zu˝ywajàcych si´, takich jak folia
golàca, blok ostrzy i golarka 
do d∏ugich w∏osów, które majà
jedynie niewielki wp∏yw na
wartoÊç urzàdzenia i jego
przydatnoÊç do u˝ytkowania.
Gwarancja wygasa, je˝eli
urzàdzenie b´dzie u˝ywane 
w stanie uszkodzonym, otwartym
lub w nieodpowiedni sposób.

Washable
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