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DANSK	 05-14

ITALIANO	 45-54

NORSK	 25-34

NEDERLANDS	 65-74

SLOVENŠČINA	 95-104

LIETUVIŲ	K	 105-114

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	 115-125

БЪЛГАРСКИ	 126-135

РУССКИЙ	 136-145

SUOMI	 15-24

PORTUGUÊS	 55-64

ČESKY	 85-94

SVENSKA	 35-44

MAGYAR	 75-84
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SIKKERHET	__________________________________________

Vennligst merk deg følgende infor
masjon når du bruker apparatet:

7  For å unngå skade og fare pga. feil 
bruk, vennligst ta hensyn til bruksan
visningen og oppbevar den på et 
trygt sted.

7  Bruk aldri apparatet i badekaret, 
dusjen eller over en vask fylt med 
vann når det er koblet til stikkontak
ten, ei eller bør det brukes med våte 
hender for den saks skyld.

  

7  Når apparatet lades eller er i drift 
via en støpselplugg får det ikke 
komme i kontakt med vann eller 
annen væske. Selv nærhet til vann 
er en risiko.

7  Trekk alltid ut støpseladapteret etter 
lading.

7  Forsiktig! Hold bestandig strømforsy
ningsenheten tørr.

7  Lad ikke opp apparatet på badet.

7  Ikke bruk apparatet hvis det er 
koblet til strømnettet med strømforsy
ningsenheten.

7  Pass på at tilbehøret er godt festet, 
for å hindre det i å falle ned i vann.

7  Senk ikke apparatet helt ned i vann.

7  Apparatet får bare komme i kontakt 
med vann når det er koblet fra strøm
forsyningsadapteren og denne ikke 
er satt i.

7  Ikke mist apparatet.

7  Hold apparatet på avstand fra barn.

7  Ikke åpne apparatet under noen 
omstendighet. Ingen garantikrav 
godtas for skader som oppstår som 
følge av feilhåndtering.
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SIKKERHET	__________________________________________

7  Dette apparatet er ikke tiltenktføl
gende personer, inkludert barn: de 
med begrensede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner og også de med 
manglendeerfaring og kunnskap. 
Dette gjelder ikke for sistnevnte, hvis 
de instrueres i bruken av apparatet 
eller hvis de bruker det under tilsyn 
av en person som er ansvarlig for 
sikkerheten deres. Pass på at barn er 
under tilsyn, slik at de ikke leker med 
apparatet.

Vis	ansvarlighet!

GRUNDIG fokuserer på 
avtalemessige sosiale 
arbeidsforhold med rett
ferdige lønninger både 
for internt ansatte og 

leverandører. Vi legger også stor vekt 
på effektiv bruk av råmaterialer med 
kontinuerlig avfallsreduksjon på flere 
tonn plast hver år. Videre er alt tilbe
hørtilgjengelig i minst 5 år.

For en fremtid som er verdt å leve i.
Av en god grunn. Grundig.
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OVERSIKT	___________________________________________

Kjære kunde,

gratulerer med kjøpet av din MC 9542 
profesjonelle hårklipper. 

Vennligst les den følgende brukervei
ledningen nøye for å sikre at du kan 
få glede av ditt kvalitetsprodukt fra 
GRUNDIG i mange år framover.

De høyverdige og profesjonelle styling
apparatene i den nye produktserien 
oppfyller de høyeste standarder for 
frisørsalongresultater hjemme.

Kontrollinnretninger
Vennligst se illustrasjonene på sidene 
2 og 3.

A   Skjærehodets keramiske blad

B   Skjærehodets stålblad

C   Nåler på sidene til festing av 
kamtilbehøret

D  Ladeenhet

E   Kontakt på ladeenheten for strøm
forsyningsadapterledningen 
(baksiden på ladeenheten)

F   Kontakt til innplugging av strøm
forsyningsadapterpluggen eller 
til kopling til ladeenheten

G   Rød ladeindikator.  
Blinker når de oppladbare batte
riene er nesten utladet

H   Grønn farge angir lade status for 
de oppladbare batteriene (opp
ladbar batterikapasitet på mellom 
20 og 100 %)

I   Bryter til å slå på og av.

Tilbehør

1   Syv stk. kamtilbehør til forskjellige 
stusse

7  lengder (fra 2 til 20 mm)

8   Tilbehør til tynning av hår

  Strømforsyningsenhet

  Kam

 Rengjøringsbørste

 Olje

 Oppbevaringsboks
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STRØMFORSYNING	_______________________________

Drift	med		oppladbare	
batterier
Når du bruker de innebygde opplad
bare nikkelmetallhydridbatteriene, 
benytt strømadapteren som følger med 
som lader.

1     Plugg strømadapteren inn i F  kon
takten, og plugg strømadapteren 
inn i stikkontakten.
–  Indikatoren G  lyser opp rød.
–  Den grønne statusvisningen viser 

hvordan ladingen går framover. 
De blinker til den respektive 
kapasiteten er nådd (20, 40, 60, 
80 og 100%) og deretter er de 
tent kontinuerlig.

–  Så snart oppladingen er ferdig, 
blir alle statusvisninger tent og 
vises i grønt.

Merknader
7  Lade opp batteriene fullstendig (24 

timer) før du bruker dem for første 
gang eller hvis du ikke har brukt 
dem på lenge.

7  Etter at batteriene er ladet for første 
gang, er ladetiden ca. 12 timer når 
apparatet er slått av. Hvis du slår på 
apparatet mens det lades, vil ladin
gen stoppe.

7  Romtemperaturen bør være mellom 
5 °C og 40 °C.

7  Når apparatet er fulladet, fungerer 
det i ca. 45 minutter. Det anbefales 
ikke å lade batteriene etter hver 
bruk, særlig ikke hvis du ikke har 
brukt opp de 45 minuttene. Lad opp 
batteriene kun når de er fullstendig 
ut ladet. Dette øker levetiden. Lad 
dem ikke opp hver bidige dag.

7  De grønne statusvisningene viser 
kapasiteten på de respektive opp
ladbare batteriene. Hvis det, for 
eksempel, er oppnådd en kapasitet 
på bare 40%, lyser de grønne 
displayene 20 og 40 opp. Hvis 
de oppladbare batteriene er helt 
tomme, blinker den røde ladeindi
katoren.
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STRØMFORSYNING	_______________________________

Bruk	av	ladeenhet

1 Plugg kontakten F  på apparatet 
inn i ladeenheten.

2 Sett strømadpterledningen inn i 
kontakten på ladeenheten.

3 Sett strømadapterstøpselet inn i 
stikkontakten.

Merknad
7  Kontroller at apparatet og ladesta

sjonen er helt tørre før lading.

Drift	via	strømnettet		
(med	nettadapter)

Sjekk om nettspenningen på merkepla
ten svarer til spenningen for din lokale 
strømforsyning. Den eneste måten å 
koble enheten fra strømnettet på er å 
trekke adapteren ut av kontakten. 

1 Sett strømadapterstøpselet inn i F  
stikkontakten.

2 Sett strømadapterstøpselet i stikk
kontakten.
–  De innebygde batteriene er slått 

av.

Merknad
7  Når du oppholder deg på badet 

eller ved siden av tilkobling til vann, 
må du kun bruke apparatet i batte
rimodus, og aldri hente strøm til det 
fra strømnettet.
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DRIFT	_________________________________________________

Spesialfunksjoner
Apparatet har et keramisk/rustfritt stål  
( A  og B ) skjærehode. 

Det garanterer overmåte presis trim
ming og er vedlikeholdsfritt.

Hårtrimmeren er egnet til bruk i tørt og 
vått hår.

Trimme	hår

1 Sett på kammen 1  til 7  den klip
pegraden du ønsker (vennligst se 
tabell på s. 31).

2 For å gjøre dette, lås holderne på 
kamtilbehøret inn i nålene C  på 
høyre og venstre side av apparatet. 
Først skyver du den venstre holde
ren over den venstre nålen, deretter 
den høyre holderen over den høyre 
nålen. Sørg for at holderen du fes
tet som den første ikke hopper av 
nålen mens du gjør dette.

3 Legg et håndkle rundt nakken og 
skuldrene på personen som du stus
ser håret på. Sørg for at personen 
sitter slik at vedkommendes hode er 
omtrent på ditt øyenivå. Før du går 
i gang med stussingen, gre håret 
slik at det får naturlig fall og du kan 
se i hvilken retning det vokser.

4 Slå på apparatet ved å bruke 
bryteren I  og sett i gang med stus
singen.

5 Slå av apparatet ved å bruke I  bry
teren når du er ferdig med stussingen.

6 Ta av kammen.

C
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DRIFT	_________________________________________________

Nyttige	tips

7  Hold apparatet med et avslappet og 
behagelig grep. 

7  Klipp alltid mot hårets naturlige 
retning.

7  Som du klipper, tar du en pause 
med jevne mellomrom. Du kan alltid 
foreta en korrigering, men ikke så 
snart hår er klippet.

7  Bare klippe av en mindre mengde 
hår den første gangen du bruker 
trimmeren. Dette er den eneste 
måten å venne seg til de variable 
gradene på

7  Ikke tving kammen gjennom håret. 
La den vise deg fram.

7  Fortsett å gre håret. Bare se etter hår 
som er for lange og gre ut hårrester 
som er klippet.

Kamtilbehør-grader

Merknad
7  De angitte trimmelengdene beskriver 

den gjenværende hårlengden. Alle 
lengdene er omtrentlige. 

7  Bruker du trimmeren uten en kam, er 
klipplengden 1.5 mm.

Merknad

7  Uten strømforsyningsadapteren, kan 
det oppladede apparatet brukes til 
vått hår på badet. Senk aldri appa
ratet ned i vann, og la aldri ladesta
sjon, strømforsyningsadapter og led
ning komme i kontakt med vann.

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

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

* er laget til å tynne ut hår.
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RENGJØRING	OG	VEDLIKEHOLD	_______________

Rengjøring	og	vedlike-
hold
1	 Slå av apparatet og trekk ut kontak

ten hvis du henter strøm til det fra 
strømnettet.

2 Ta av kammen.

3 Rengjør huset, skjærehodet og kam
men med en myk fuktig klut eller 
den medfølgende børsten.

Merknad
7  Skjærehodet og apparatet kan 

rengjøres under rennende vann. Du 
må imidlertid aldri senke apparatet 
fullstendig ned i vann.

4 Før du tar apparatet i bruk igjen, 
tørk alle deler helt med et håndkle.

5 Bruk ikke rengjøringsmidler.

6 Sett på kammen igjen.

Merknader
7  Fjern eventuelle hår og skjeggrester 

etter hver bruk.

7  Normalt sett trenger ikke skjæreho
det på apparatet ditt å bli oljet. Hvis 
du ønsker å opprettholde den opp
rinnelige standen skjærehodet er i så 
lenge som mulig, er det verdt å olje 
det med jevne mellomrom (ved hjelp 
av den oljen som følger med).
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RENGJØRING	OG	VEDLIKEHOLD	_______________

Oppbevaring
Hvis du ikke har planer om å bruke 
 apparatet over lang tid, oppbevar det 
på et trygt sted.

1 Påse at det er koblet fra og helt tørt.

2 Oppbevar delene i originalboksen 
på et kjølig og tørt sted.

3 Sørg for at apparatet oppbevares 
utilgjengelig for barn.

Ta	hensyn	til	miljøet
Dette produktet er laget av høykvalitets
deler og materialer som kan brukes om 
igjen, og som er egnet for resirkulering.

Denne enheten benytter seg av våttørr 
teknologi som beskytter de indre elek
triske delene og batteriet mot væsker.

Derfor kan ikke batteriet tas ut. Dette 
gjøres av vår gjenvinningspartner når 
apparatets levetid er over.

Kast ikke produktet sammen med almin
nelig husholdningsavfall når apparatets 
levetid er over. Ta det med til et innsam
lingssted for resirkulering av elektriske 
og elektroniske innretninger. Det angis 
ved dette symbolet på produktet, i 
bruksanvisningen og på pakningen.

Vennligst ta kontakt med lokale myn
digheter for å finne nærmeste returpunkt 
(miljøtorg)  innsamlingssted  for avfall.

Å bruke gamle apparater om igjen og 
å gjenvinne dem er et viktig bidrag til å 
beskytte miljøet.
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INFORMASJON	____________________________________

Garanti
Garantien dekker ikke skjærehodet 
eller defekter som ikke vesentlig svek
ker verdien eller funksjonen av appa
ratet. Garantien gjøres ugyldig hvis 
apparatet er skadet, åpnet eller brukt 
på gal måte.

Tekniske	data
Dette produktet er i overens
stemmelse med EUdirektive

ne 2004/108/EC, 2006/95/EC og 
2009/125/EC.

Strømforsyning
Batterier: Nikkelmetallhybrid
Nettadapter:
100 – 240 V˜, 50/60 Hz
3.4 V DC 1000 mA

Ni-MH

Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer.
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