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TURVALLISUUS	 ___________________________

Ota huomioon seuraavat oh jeet laitetta 
käytettäessä:

7  Ehkäiset väärästä käytöstä johtuvan 
vahingon ja vaaran katso toimin
taohjeet ja pidä ne turvallisessa 
paikassa.

7  Älä käytä laitetta milloinkaan 
kylvyssä, suihkussa tai vedel
lätäytetyssä pesualtaassa. Sitä ei 
myöskään saa käyttää märin käsin.

  

7  Kun laitetta ladataan tai käytetään 
päävirran kautta, sen ei tulisi mis
sään tapauksessa koskettaa vettä tai 
mitään muuta nestettä. Vielä veden 
läheisyyskin on vaarallista.

7  Vedä sähköjohto aina pois latauk
sen jälkeen.

7  Varoitus! Pidä virransovitin aina 
kuivana.

7  Älä lataa laitetta kylpyhuoneessa.

7  Älä käytä laitetta jos se on liitetty 
päävirtaan päävirtayksiköllä.

7  Varmista, että varaosat on liitetty 
hyvin, jottei ne tippuisi veteen.

7  Älä upota laitetta täysin veteen.

7  Laite voi koske vettä ainoastaan, 
kun se on irrotettu päävirrasta ja se 
ei ole kytketty pistorasiaan.

7  Älä pudota laitetta.

7  Pidä laite etäällä lapsista.

7  Älä avaa laitetta missään olosuhteis
sa. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä 
väärän käsittelyn aiheuttamista 
vahingoista.
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TURVALLISUUS	 ___________________________

7  Seuraavat henkilöt mukaan lukien 
lapset eivät saa käyttää laitetta: 
henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset 
tai henkiset kyvyt ovat rajallisia ja 
henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja 
laitteen käyttötaitoa. Tämä ei koske 
viimeksi mainittuja, jos heitä opas
tetaan laitteen käytössä, tai heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö 
valvoo heitä. Lapsia tulee aina val
voa, jotta varmistetaan, etteivät he 
leiki laitteella.

Vastuullinen	lähestymistapa!

GRUNDIG keskittyy 
sopimuksiensa mukaisesti 
sosiaalisiin työolosuhtei
siin oikeudenmukaisiin 
palkkoihin niin ulkoisten 

työntekijöiden kuin tavarantoimittajien 
osalta. Kiinnitämme myös suurta huo
miota raakamateriaalien tehokkaaseen 
käyttämiseen ja vähennämme jatkuvasti 
useiden tonnien edestä muovijätteen 
syntymistä vuosittain. Lisäksi laitteiden 
lisävarusteet ovat saatavilla vähintään 
5 vuoden ajan.

Elämisen arvoisen tulevaisuuden puo
lesta.
Hyvästä syystä. Grundig.
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YLEISKATSAUS	_____________________________________

Hyvä asiakas

Tarkista virtajohto ja laite säännöllisesti 
silminnähtävien vahinkojen vuoksi.
Onnittelut MC 9542 ammattilaisen 
hiusleikkaajan hankinnasta.

Lue huolellisesti seuraavat huomau
tukset, jotta voit käyttää laadukasta 
Grundigtuotettasi usean vuoden ajan.

Uuden tuotevalikoiman korkealaatuiset 
ja ammattilaistasoiset muotoilulaitteet 
täyttävät kauneussalonkien ankarat 
vaatimukset kotikäytössä.

Ohjaimet
Katso kuvat sivuilta 2 ja 3.

A   Keraaminen leikkauspään terä

B   Leikkauspään terästerä

C   Sivutapit kampaliitteen kiinnittämi
seksi 

D  Latausyksikkö 

E   Latausyksikön istukka pääsovitin
kaapelille (latausyksikkö)

F   Istukka päävirran sovittimeen tai
latauyksikköön kytkemiseksi

G   Punainen latauksen osoitin.  
Vilkkuu kun ladattavat patterit 
ovat heikot

H   Vihreä näyttää ladattavien pat
tereidenlataustilan (ladattavan 
patterin kapasiteetti on välillä 20 
ja 100 %)

I   Kytkin päälle ja poiskytkemiseksi.

Lisävarusteet

1   Seitsemän kampaliitettä eri trim
mauksiin

7  pituudet (2  20 mm)

8   Liite hiusten ohentamiseksi

  Virtalähdeyksikkö

  Kampa

 Puhdistusharja

 Öljy

 Säiliö
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VIRRANSYÖTTÖ	___________________________________

Ladattavilla	paristoilla	
käyttö
Sisäistettyä nikkelimetallista hybridipa
ristoa käytettäessä käytä mukana toimi
tettua päävirtasovitinta laturina.

1     Liitä päävirtasovitin F  pistokkee
seen ja liitä päävirtasovitin pistora
siaa.
–  Osoitinvalo G  syttyy punaisena.
–  Vihreä tila näyttää sen, miten 

lataus etenee. Ne vilkkuvat, kun
nes vastaava kapasiteetti on saa
vutettu (20, 40, 60, 80 ja 100 
%) ja pysyvät sitten päällä.

–  Kun kerran lataus on valmis, kaik
ki tilanäytöt palavat vihreinä.

Huomautuksia
7  Lataa paristot täysin (24 tunnin ajan) 

ennen ensimmäistä käyttöäsi tai jos 
et ole käyttänyt niitä pitkään aikaan.

7  Kun kaikki paristot ladataan ensim
mäistä kertaa, latausaika on noin 
12 tuntia, kun laite on kytketty pois. 
Jos kytket laitteen päälle latauksen 
aikana, lataus pysähtyy.

7  Ympäristölämpötilan tulisi olla 5 °C 
ja 40 °C välillä.

7  Laitteen ollessa täysin ladattuna se 
toimii noin 45 minuuttia. Ei suosi
tella paristojen lataamista jokaisen 
käytön jälkeen, varsinkaan jos et 
käytä laitetta koko 45 minuutin 
ajan. Lataa paristot vain, kun ne 
on täysin kulu neet. Tämä pidentää 
niiden käyttöikää. Älä lataa niitä 
joka päivä.

7  Vihreän tilan näyttö näyttää vastaa
vien ladattavien paristojen kapasi
teetin. Jos esimerkiksi saavutetaan 
vain 40% kapasiteetti, vihreän näy
tön 20 ja 40 syttyy. Jos ladattavat 
paristot ovat täysin kuluneet, punai
nen latauksen osoitin vilkkuu.
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VIRRANSYÖTTÖ	___________________________________

Laturin	käyttö

1 Liitä laitteen pistoke F  latausyksi
kön pistorasiaan.

2 Liitä päävirtasovittimen kaapeli latu
rin pistorasiaan.

3 Liitä päävirtasovittimen pistoke pis
torasiaan.

Huomio
7  Varmista, että laite ja laturin asema 

ovat täysin kuivat ennen lataamista.

Päävirran	toiminta		
(päävirtasovittimella)

Tarkista, päävirtajännite mukana 
annetussa päävirtasovittimen levyllä 
mukautuu paikallisiin päävirtasyöttöi
hin. Ainoa tapa kytkeä laite irti verkko
virrasta on irrottaa sovitin pistorasiasta. 

1 Liitä päävirtasovittimen pistoke F  
pistorasiaan.

2 Liitä päävirtasovittimen pistoke pis
torasiaan.
–  Sisäistetyt akut on kytketty pois.

Huomio
7  Käytä laitetta kylpyhuoneessa tai 

vesiliitännän vieressä ainoastaan 
akkutilassa; älä koskaan käytä vir
taan kytkettynä.
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KÄYTTÖ	__________________________________

Erikoistoiminnot
Laitteella on leikkauspää keraaminen/
ruostumattomasta teräksestä  
( A  ja B ). 

Se takaa ylivoimaisen tarkan trimmauk
sen ja on huoltovapaa.

Hiusten trimmaus sopii kuiviin ja mär
kiin hiuksiin.

Hiusten	trimmaus

1 Laita kampa  1   7  tarvitsemaasi 
leikkaustasolle (katso taulukkoa 
sivulla 21).

2 Teet tämän salpaamalla kam
paliittimen pitimet tappeihin C  
jotka löytyvät laitteen oikealla ja 
vasemmalla puolella. Paina ensin 
vasen pidin vasemman tapin yli, 
sitten oikea pidin oikean tapin yli. 
Varmista, että pidin, jonka kiinnitit 
entsin ei ponnahda pois tapilta 
tämän suorittaessasi.

3 Sijoita pyyhe trimmattavan henkilön 
kaulan ja hartioiden ympärille. 
Varmista, että henkilö istuu siten, 
että heidän päänsä on suurinpiir
tein silmiesi tasolla. Ennen trimma
usta kampaa hiukset siten, että ne 
putoavat luonnollisella tavalla ja 
että näet niiden kasvusuunnan.

4 Kytke laite päälle kytkimellä I  ja 
aloita trimmaus.

5 Kytke laite pois kytkimellä  I  kun 
olet lopettanut trimmauksen.

6 Ota kampa pois.

C



SUOMI 	21

KÄYTTÖ	__________________________________

Käytännöllisiä	vihjeitä

7  Pidä laitetta rentoutuneella ja muka
valla tarrauksella. 

7  Leikkaa aina hiusten luonnollista 
suuntaa vastapäivään.

7  Kun leikkaat, pidä taukoa sään
nöllisin väliajoin. Voit aina tehdä 
korjauksen, mutta vasta, kun hiukset 
on kerran leikattu.

7  Leikkaa vain vähän, kun leikkaat 
ensimmäistä kertaa trimmaajalla. 
Tämä on ainoa tapa, jolla voit käyt
tää sitä eri tasoissa.

7  Älä pakota kampaa hiusten läpi. 
Anna sen opastaa sinua.

7  Jatka hiusten kampaamista. Hae 
vain liian pitkiä hiuksia ja kampaa 
leikatut hiukset pois.

Kamman	liitostasot

Huomio
7  Määritellyt trimmauspituudet kuvaa

vat jäljellejäävän hiuksen pituuden. 
Kaikki pituudet tässä ovat likimää
räisiä. 

7  Jos käytät trimmaajaa ilman kam
paa, leikkauspituus on 1,5 mm.

Huomio

7  Ilman virtasovitinta ladattua laitetta 
voidaan käyttää märkiin hiuksen 
kylpyhuoneessa. Älä koskaan upota 
laitetta veteen, äläkä anna lataus
aseman, virransovittimen ja kaapelin 
koskea veteen.

 

Kampa #1
Kampa #2
Kampa #3
Kampa #4
Kampa #5
Kampa #6
Kampa #7
Kampa #8*

 

 2 mm
 3 mm
 6 mm
 9 mm
12 mm
16 mm
20 mm

* hiusten ohentamiseen suunniteltu.
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PUHDISTUS	JA	HUOLTO	__________________________

Puhdistus	ja	huolto
1	 Katkaise laitteen virta ja vedä pisto

ke seinästä, jos käytät sitä virtaläh
teestä.

2 Ota kampa pois.

3 Puhdista kotelo, leikkauspäät ja 
kampaliitin pehmeällä kostealla 
kankaalla tai mukana toimitetulla 
harjalla.

Huomio
7  Leikkauspää ja laite voidaan puh

distaa juoksevan veden alla. Et kui
tenkaan saisi upottaa laitetta täysin 
veden alle.

4	 Ennen kuin käytät laitetta uudel
leen, kuivaa kaikki osat täysin pyyh
keellä.

5 Älä käytä puhdistusaineita.

6 Laita kampa taas takaisin.

Huomautuksia
7  Poista kaikki hiusjäännökset jokaisen 

käytön jälkeen.

7  Laitteesi leikkauspäätä ei normaalisti 
tarvitse öljytä. Jos haluat ylläpitää 
leikkauspään alkuperäisessä kun
nossa mahdollisimman kauan, se 
kannattaa öljytä aika ajoin (mukana 
annetulla öljyllä).
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Säilytys
Jollet aio käyttää laitetta pitkään 
aikaan, säilytä se huolella.

1 Varmista, että laite on irrotettu verk
kovirrasta ja täysin kuiva.

2 Varastoi osat alkuperäisessä pakka
uksessa viileässä, kuivassa paikas
sa.

3 Muista säilyttää laite lasten ulottu
mattomissa.

Ympäristöhuomautus
Tuote on valmistettu korkealaatuisista 
osista ja materiaaleista, jotka voidaan 
käyttää uudelleen ja jotka soveltuvat 
kierrätykseen.

Tämä laite käyttää märkä kuiva tekno
logiaa, joka suogelee sisäisiä sähkö
osia ja paristoja nesteiltä.

Siksi paristoja ei voida poista, sen 
suorittaa laitteen käyttöiän lopussa kier
rätyksestä vastaava partneri.

Älä siksi hävitä laitetta normaalin 
kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän 
päätyttyä. Toimita se sähkö ja elektro
niikkaromun kierrätyspisteeseen. Tämä 
on ilmaistu tuotteessa, käyttöoppaassa 
ja pakkauksessa tällä symbolilla.

Tiedustele paikallisviranomaisilta missä 
paikalliset keräyspisteet ovat.

Vanhojen laitteiden uudelleen käyttö ja 
kierrätys on tärkeä panos ympäristöm
me suojelemisessa.
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TIETOJA	__________________________________

Takuu
Takuu ei kata leikkauspäätä tai sellaisia 
vahinkoja, jotka eivät merkittävästi huo
nonna laitteen toiminnon arvoa. Takuu 
mitätöityy jos laite vahingoittuu, se ava
taan tai sitä käytetään väärin.

Tekniset	tiedot
Tämä tuote täyttää EU
direktiivien 2004/108/

EY, 2006/95/EY ja 2009/125/EY 
vaatimukset.

Virtalähde
Akut: Nikkelimetallihybridi
Virransovitin:
100 – 240 V˜, 50/60 Hz
3,4 V DC 1000 mA

Ni-MH

Oikeus teknisiin ja muotoilumuutoksiin pidätetään.
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