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SÄKERHET	___________________________________________

Observera följande instruktioner vid 
användning av enheten.

7  För att förhindra skador och faror till 
följd av olämplig användning, obser
vera användaranvisningarna och 
förvara dem på en säker plats.

7  Använd aldrig enheten i badet, 
duschen eller ovanför en behållare 
med vatten; och inte heller med våta 
händer.

  

7  När enheten laddas får laddnings
enheten absolut inte komma i kontakt 
med vatten eller någon annan 
vätska. All närhet till vatten utgör 
en fara.

7  Dra ut strömkontakten efter använd
ning.

7  Obs! Håll alltid strömkällan torr.

7  Ladda inte enheten i badrummet.

7  Använd inte enheten om den är 
ansluten till strömkällan via eluttaget.

7  Se till att tillbehören är korrekt 
anslutna för att förhindra att de faller 
i vattnet.

7  Sänk inte ned enheten i vatten.

7  Enheten får bara komma i kontakt 
med vatten när den är frånkopplad 
strömkällan och adaptern inte sitter i.

7  Tappa inte enheten.

7  Håll enheten borta från barn.

7  Demontera inte enheten under några 
omständigheter. Inga garantianspråk 
accepteras för skador orsakade av 
felaktig hantering.
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SÄKERHET	___________________________________________

7  Enheten får inte användas av följan
de personer, inklusive barn: personer 
med nedsatt fysisk, känslomässig 
eller mental förmåga och de som 
saknar rätt erfarenheter och kunska
per. Detta gäller inte för de senare 
om de har fått instruktioner när det 
gäller användning av enheten eller 
om de använder den under överva
kande av en person som ansvarar 
för deras säkerhet. Barn ska över
vakas för att säkerställa att de inte 
leker med enheten.

En	ansvarsfull	inställning!

GRUNDIG arbetar pro
aktivt för goda sociala 
förhållanden när det gäl
ler rättvisa löner, effektiv 
användning av råmaterial 

med återvinning av flera ton plast per 
år och med en tillgång för alla tillbehör 
på minst 5 år.

För en ljus framtid.
Av en god orsak. Grundig.
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ÖVERSIKT	___________________________________________

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av en MC 9542 pro
fessionell hårtrimmer.

Läs följande användarinformation nog
grant för att säkerställa att du kan få ut 
maximalt av din produkt från Grundig 
under många år framåt i tiden.

Den högkvalitativa och professionella 
stylingenheten i det nya produktsor
timentet uppfyller de högsta standar
derna för salongerna och används i 
hemmet.

Kontroller
Se bilderna på sidan 2 och 3.

A   Keramiskt blad på skärhuvudet.

B   Stålblad på skärhuvudet.

C   Sidostift för montering av kamtill
behör.

D  Laddningsenhet

E   Uttag för laddningsenhet för 
strömadapterkabel (laddningsen
hetens baksida).

F   Uttag för inkoppling till strömada
pter eller anslutning till laddnings
enhet.

G   Röd laddningsindikator.  
Blinkar när det laddningsbara 
batteriet är lågt

H   Gröna displayer för laddnings
statur för laddningsbara batterier 
(laddningsbar batterikapacitet 
mellan 20 och 100%).

I   Växla för att slå på och av.

Tillbehör

1  Sju kamtillbehör för olika trimning
7   längder (2 till 20 mm)
8   Tillbehör för tunning av hår

  Strömadapter

  Kam

 Rengöringsborste

 Olja

 Förvaringslåda
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STRÖMFÖRSÖRJNING	 ___________________________

Användning	med	
laddningsbara	batterier
När du använder de inbyggda nickel
metallhydridbatterier, ska du använda 
strömadaptern som medföljer som 
laddare.

1     Koppla in strömadaptern i F  och 
koppla in strömadaptern i eluttaget.
–  Indikatorn G  tänds med rött 

sken.
–  Den gröna statusdisplayen visar 

hur laddningen fortgår. Den 
blinkar tills respektive kapacitet 
har uppnåtts (20, 40, 60, 80 och 
100 %) och förblir sedan tänd.

–  När laddningen är klar lyser alla 
statusdisplayer i grönt.

Obs
7  Ladda batteriet helt (24 timmar) 

innan du använder det första gång
en eller om du inte har använt det 
under en längre tid.

7  Efter att batterierna har laddats 
första gången är laddningstiden 
omkring 12 timmar när enheten slås 
av. Om du slår på enheten när den 
laddas stoppas laddningen.

7  Den omgivande temperaturen ska 
ligga mellan 5 °C och 40 °C.

7  När enheten är fulladdad fungerar 
den i omkring 45 minuter. Det är 
inte lämpligt att ladda batteriet efter 
varje användning, speciellt om du 
inte använder enheten de hela 45 
minuterna. Ladda bara batteriet när 
det är helt urladdat. Det här ökar 
livslängden. Ladda det inte varje 
dag.

7  Den gröna statusdisplayen visar 
kapaciteten för respektive laddnings
bara batterier. Om exempelvis en 
kapacitet på enbart 40% uppnås 
tänds de gröna displayerna för 20 
och 40. Om de laddningsbara bat
terierna är helt tomma blinkar den 
röda laddningsindikatorn.



SVENSKA 	39

STRÖMFÖRSÖRJNING	 ___________________________

Använda	laddningsenheten

1 Sätt i kontakterna F  på enheten i 
laddningsenhetens kontakt.

2 Koppla in strömadapterkabeln i 
uttaget på laddningsenheten.

3 För in strömadapterkontakten i utta
get.

Obs
7  Se till att enheten och laddningssta

tionen är helt torra före laddning.

Ströminkoppling		
(med	strömadapter)

Kontrollera att strömförsörjningen stäm
mer överens med det som anges på 
produkten. Enda sättet att koppla ur 
enheten från eluttaget är genom att dra 
i strömkontakten. 

1 För in strömadapterkontakten i F
uttaget.

2 För in strömadapterkontakten i utta
get.
– De inbyggda batterierna slås av.

Obs
7  Om du är i badrummet eller intill en 

vattenkälla ska du använda enheten 
i batteriläge; kör den aldrig från 
störmkällan.
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ANVÄNDNING	 ____________________________________

Specialfunktioner
Enheten har ett skärhuvud i keramik/
rostfritt stål ( A  och B ). 

Det garanterar exakt trimning och är 
underhållsfritt.

Din hårtrimmer passar för användning 
på torrt och vått hår.

Trimning	av	hår

1 Sätt på kammen 1  till 7  för 
skärhuvudsnivån du behöver (se 
tabellen på sidan 41).

2 För att göra detta låser du hållarna 
på kamtillbehöret i stiften C  på 
höger och vänster sida av enheten. 
Tryck först vänster hållare över vän
ster stift och sedan höger hållare 
över höger stift. Se till att hållaren 
du först fixerade inte släpper när 
du gör detta.

3 Placera en handduk runt nacken 
och axlarna på personen vars hår 
du trimmar. Se till att personen sitter 
ner så att huvudet är i din ögon
nivå. För trimningen ska du kamma 
håret så att det faller naturligt och 
se i vilken riktning det växer.

4 Slå på enheten med knappen  och 
starta trimningen I .

5 Slå av enheten med I  när du har 
slutfört trimningen.

6 Ta bort kammen.

C
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ANVÄNDNING	 ____________________________________

Praktiska	tips

7  Håll i enheten med ett avslappnat 
och bekvämt grepp. 

7  Klipp alltid i hårets naturliga riktning.

7  Ta paus med jämna mellanrum 
under tiden du klipper. Du kan alltid 
göra en korrigering, men inte om 
hela håret har klippts.

7  Klipp bara små mängder första 
gången du använder enheten. Det 
här är enda sättet att bli van vid 
steglösa grader.

7  Tvinga inte kammen genom håret. 
Låt den vägleda dig.

7  Fortsätt kamma håret. Se bara efter 
hår som är för långt och kamma ut 
klippet.

Kamtillbehörsgrader

Obs
7  De angivna trimningslängderna 

beskriver återstående hårlängd. Alla 
längder här är ungefärliga. 

7  Om du använder trimmer utan kamm 
blir klipplängden 1.5 mm.

Obs

7  Utan strömadapter kan den laddade 
enheten användas för vått hår i bad
rummet. Sänk aldrig ned enheten i 
vatten och låt aldrig laddningsenhet, 
strömadapter och kabel komma i 
kontakt med vatten.

 

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

* är designad för tunning av hår.
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RENGÖRING	OCH	SKÖTSEL	 _____________________

Rengöring	och	skötsel
1	 Slå av enheten och koppla ur den 

om du kör den från strömkällan.

2 Ta bort kammen.

3 Rengör kåpan, skärhuvudet och 
kamtillbehöret eller andra tillbehör 
med en mjuk, fuktig trasa eller med
följande borste.

Obs
7  Skärhuvud och enhet kan rengöras i 

rinnande vatten. Du får dock aldrig 
helt sänka ned enheten i vatten.

4 Innan du använder enheten igen 
ska du torka alla delar helt med en 
handduk.

5 Använd inga rengöringsmedel.

6 Sätt tillbaka kammen igen.

Obs
7  Ta bort eventuella hårklipp efter 

varje användning.

7  Skärhuvudet på enheten behöver 
normalt sett inte oljas in. Om du vill 
behålla originalförhållanden för 
skärhuvudet så länge som möjligt 
är det lämpligt att olja in det med 
jämna mellanrum (med medföljande 
olja ).
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Förvaring
Om du inte vill använda enheten under 
en längre tid bör du förvara den på 
korrekt sätt.

1 Se till att den är urkopplad och att 
den är helt torr.

2 Förvara delarna i originalförpack
ningen på en sval och torr plats.

3 Se till att enheten hålls utom räck
håll för barn.

Miljömeddelande
Den här produkten har tillverkats med 
delar av hög kvalitet och materialen kan 
återanvändas och passar för återvin
ning.

Den här enheten använder wet & 
dryteknik som skyddar de invändiga, 
elektriska delarna och batteriet från 
vätskor.

Batteriet kan därför inte plockas bort, 
utan detta görs i slutet av livslängden 
för enheten hos ett återvinningscenter.

Gör dig därför inte av med produk
ten och batterierna i hushållsavfallet 
när livslängden är slut. Ta dem till ett 
insamlingsställe för återvinning av elek
trisk och elektronisk utrustning. Detta 
indikeras av den här symbolen på 
produkten, i bruksanvisningen och på 
förpackningen.

Kontakta din lokala myndighet för att 
undersöka var ditt lokala insamlinggstäl
le är.

Återanvändning och återvinning av 
gamla enheter är ett viktigt bidrag till att 
skydda miljön.
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INFORMATION	_____________________________________

Garanti
Den här garantin täcker inte skärhuvud 
och fel som inte signifikatn försämrar 
värdet eller funktionen för enheten. 
Garantin upphör att gälla om enheten 
skadas, öppnas eller används på fel 
sätt.

Tekniska	data
Den här produkten efterlever 
EUdirektiven 2004/108/EC, 

2006/95/EC och 2009/125/EC.

Strömförsörjning
Batterier: Nickelmetallhybrid 
Strömadapter:
100 – 240 V˜, 50/60 Hz
3.4 V DC 1000 mA

Ni-MH

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.
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