
REMINGTON Graphite G5 PG5000 

Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно 

инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба. 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

• Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и 

хора с намалени  физически, сетивни или умствени възможности, или 

липса на опит и знания, ако са наблюдавани /инструктирани и разбират 

свързаните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването 

и поддръжката на уреда не трябва да се правят от деца, освен ако те са 

над 8-годишна възраст и са наблюдавани. Пазете уреда и кабела му 

далеч от достъпа на деца под 8-годишна възраст.  

• Винаги проверявайте уреда преди да го използвате. Не използвайте 

уреда, ако е повреден, тъй като това може да доведе до нараняване. 

• Адаптерът съдържа трансформатор. Не режете адаптера, за да го 

заменяте с друг щепсел, тъй като това ще доведе до рискови ситуации. 

• Подходящо за използване под душа или във ваната. 

• Не използвайте продукта с повреден кабел. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте 

единствено зарядното, предоставено с уреда – вид референция PA-

0505E (EU). 

• Винаги заменяйте повредените захранващи адаптери или поставки за 

зареждане с оригинални такива. 

• Батерията в този уред не се сменя. 

• Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме. 

• Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изправно. 

• Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в 

електрическата мрежа, освен когато се зарежда. 

• Пазете кабела и щепсела далеч от нагорещени повърхности. 

• Не включвайте или изключвайте уреда с мокри ръце. 

• Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда. 

• Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски 

салони. 

ЧАСТИ 

1. Бутон за включване/изключване 

2. Индикаторна светлина за зареждане 

3. Конектор за зареждане 

4. Широк тример 

5. Регулируем гребен 

6. Приставки водещи гребени 

7. Прецизен тример 

8. Тример за нос, уши, вежди 

9. Мини линейна самобръсначка 

10. Приставка за окосмяване по тялото 

11. Гребен 

Не са показани: 

• Адаптер 

• Чантичка за съхранение 

 

 

 

 



ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД 

Преди да използвате уреда за пръв път, го 

заредете в продължение на 4 часа. 

1. Уверете се, че уредът е изключен. 

2. Свържете адаптера за зареждане към 

продукта и след това към електрическата 

мрежа. 

ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 

Ниво на зареждане Индикатор за 
зареждане 

Зареждане Синият светодиод 
ще мига 

Пълно зареждане Синият светодиод 
ще свети постоянно 

Нисък заряд Червеният 
светодиод ще мига 

• Времето на работа след пълно зареждане 

достига до 90 минути. 

• Вашият тример не може да се 

свръхзарежда. Но, ако няма да се използва 

за продължителен период от време (2-3 месеца), изключете го от електрическата 

мрежа и го приберете. 

• За да запазите живота на батериите, ги оставяйте да се разреждат напълно на всеки 

6 месеца и след това ги зареждайте в продължение на 4 часа. 

ПРИСТАВКИ 

МОНТИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИСТАВКИ (ФИГ. A) 

Уверете се, че уредът е изключен, преди да поставяте или сваляте приставките. 

• За да отстраните приставката, завъртете я обратно на часовниковата стрелка, 

докато се отключи и я извадете чрез повдигане. 

• За да монтирате желаната приставка, поставете я върху устройството и я 

завъртете по часовниковата стрелка, докато не щракне. 

МОНТИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФИКСИРАНИТЕ ВОДЕЩИ ГРЕБЕНИ 

За монтиране 

• Закачете предната част на водещия гребен над зъбчетата на широкия тример. 

• Натиснете задната част на водещия гребен надолу, докато не щракне. 

За отстраняване 

• Повдигнете ушенцето от задната част на водещия гребен нагоре, докато се 

освободи от главата на широкия тример. 

МОНТИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРУЕМИЯ ГРЕБЕН 

• За монтиране подравнете релсите на гребена с прорезите отстрани на 

оформящата машинка и плъзнете гребена надолу, върху нея. 

• За регулиране натиснете и задръжте регулиращия бутон в задната част на 

гребена и плъзнете гребена нагоре или надолу. Освободете бутона, за да 

фиксирате гребена в тази позиция. Дължината на подстригване е отбелязана на 

скалата отстрани на тримера. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

• Срешете косъмчетата по лицето с фин гребен, преди да започнете с подстригването. 

• Срешете косата в посоката на растеж така, че космите да са на максимална 

височина и да сочат в една посока. 



• След подстригване внимателно преминете през подстриганите зони с мини 

бръснещата приставка за гладък финален резултат. 

• Тъй като космите не растат в една посока, препоръчително е да опитате различни 

посоки на подстригване (напр. нагоре, надолу, от едната страна), за постигане на 

по-добри резултати. 

• Косата трябва да е суха и по нея да няма нанесена вакса или лосион. 

• Ако по време на употреба се съберат косъмчета, изключете устройството, извадете 

всички приставки, които се използват, и почистете излишните остатъци  от приставката 

и оформящата машинка. 

ПОДДРЪЖКА НА 3-ДНЕВНА НАБОЛА БРАДА И ОКОСМЯВАНЕ ПО ТЯЛОТО 

Приставки 

Широк тример с 1,5 мм фиксиран гребен 

Вид на 3-дневна набола брада: 

Оставете брадата да достигне дължина, която е малко по-дълга от крайния вид, който 

желаете да постигнете. 

1. Монтирайте 1,5 мм фиксиран гребен към широкия тример. 

2. Прокарайте тримера си през брадата срещу посоката на растеж на косъма. 

3. Оформете краищата на брадата с помощта на прецизния тример. 

• За повече контрол върху дължината на брадата може да използвате регулируемия 

гребен и да подрежете наболата брада на няколко стъпки, като започнете от 

настройката за по-голяма дължина, докато постигнете желания вид. 

Поддръжка на окосмяване по тялото: Подстригване до определена дължина 

1. Оставете космите да достигнат дължина, която е малко по-дълга от крайния вид, 

който желаете да постигнете. 

2. Поставете 3 мм фиксиран гребен към приставката широк тример. 

3. Придвижете тример през тялото срещу посоката на растеж на космите.  

ПОДРЯЗВАНЕ НА КОСА 

Приставки 

Широк тример с регулируем гребен 

СТЪПКА 1 – Задна част на врата 

1. Монтирайте широкия тример и регулируемия гребен. 

2. Настройте регулируемия гребен на желаната дължина. 

3. Задръжте машинката като зъбите на ножовете да са насочени нагоре. Започнете 

от центъра на главата в основата на врата. 

4. Бавно вдигайте машинката, движете нагоре и навън през косата, като 

подстригвате по малко всеки път. 

СТЪПКА 2 – Задната част на главата 

• С гребен, настроен на 12 мм или 18 мм, подстрижете косата в задната част на 

главата. 

СТЪПКА 3 – Страничната част на главата 

1. Регулирайте гребена на настройката за по-къса дължина за областите около 

ушите. 

2. Увеличете настройката за дължина върху регулируемия гребен за постепенна 

промяна на дължината на косата отстрани на главата към по-дългата коса отгоре 

на главата. 

СТЪПКА 4 – Горна част на главата 

1. Регулирайте гребена на настройката за по-голяма дължина (до 20 мм), след което 

започнете да подстригвате косата отгоре на главата срещу посоката на растеж на 



косъма. 

2. Винаги започвайте от задната част на главата. 

Подрязване на бакенбардите 

• За да подрежете банкенбардите настройте гребена на желаната настройка за 

дължина или използвайте един от фиксираните водещи гребени. 

ПОДСТРИГВАНЕ НА КЪСА/ДЪЛГА БРАДА 

Приставки 

Широк тример с регулируем гребен 

Прецизен тример 

1. Монтирайте широкия тример и регулируемия гребен. 

2. Настройте регулируемия гребен на желаната дължина. 

3. Започнете да подстригвате под брадичката, като следвате линията на челюстта. 

4. Придвижвайте уреда нагоре, към ухото и горната линия на брадата. 

5. Оформете краищата на брадата с помощта на прецизния тример. 

ЗАОСТРЯНЕ НА КОНТУРИ И БЛИЗКО ПОДСТРИГВАНЕ 

Приставки 

Широк тример 

Заостряне на контури: 

1. Хванете устройството с обърнато към Вас режещо ножче (зъбците) и на 90 градуса 

спрямо кожата. 

2. Започнете с края на линията на брадата/мустака и докато ножчето се докосва 

леко до кожата, използвайте бавни, контролирани движения, за да създадете 

очертани линии. 

Близко подстригване: 

1. Използвайте пръстите на едната ръка, за да вдигнете основата на косата си над 

врата. 

2. Вашият показалец трябва да покрива корените на косата, която вдигате, за да не 

бъдат отрязани случайно. 

3. Задръжте тримера в основата на врата така, че ножчето да сочи нагоре. 

Придвижете тримера нагоре, докато се докосне до палеца Ви, който предпазва 

корените на косата. 

4. Придвижете тримера с умерени движения, като пазите корените на косата в 

основната част на главата от него. 

ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСЪМЧЕТА В НОСА, ВЕЖДИТЕ И УШИТЕ В ДЕТАЙЛИ 

Приставки 

Тример за нос, уши и вежди 

Нос и уши: 

1. Монтирайте тримера за нос, уши и вежди 

2. Внимателно поставете приставката в ноздрата или ухото си. 

3. Внимателно придвижвайте приставката навътре и навън, като в същото време 

въртите тялото на уреда.  

• Не поставяйте приставката на дълбочина, по-голяма от 6 мм в ноздрата или ухото. 

Вежди: 

1. Насочвайте приставката внимателно, за да отстраните нежеланите или по-дългите 

косъмчета от веждата. 

2. За цялостно отстраняване на косъмчетата оставете приставката да се допре до 

кожата, след което преминете над желаната област. 

„МИКРО“ НАБОЛА БРАДА И ПРЕЦИЗНО ПОДСТРИГВАНЕ 



Приставки 

Прецизен тример 

„Микро“ набола брада: 

Прецизният тример работи с технология Trim Shave за подстригване на косъмчетата 

до 0,2 мм и придава визия на „микро“ набола брада. 

1. Монтирайте прецизния тример. 

2. Хванете приставката така, че водачът от долния край на ножчето се допре до 

кожата (по същия начин, както бихте хванали мокър бръснач). Водачът от долния 

край на ножчето спомага за опъване на кожата по време на подстригването. 

3. Служете си с движения, както при мокро бръснене. 

Прецизно подстригване: 

1. Насочете прецизния тример перпендикулярно на кожата. 

2. Придвижвайте го към или далеч от брадата, за да постигнете желания резултат. 

Служете си с лек натиск и контролирани движения. 

ОФОРМЯНЕ НА ЧИСТО ИЗБРЪСНАТИ КРАИЩА 

Приставки 

Мини бръснеща приставка 

1. Хванете оформящата приставка така, че самобръсначката с мини мрежа леко да 

докосва лицето Ви. 

2. Използвайте кратки и добре контролирани движения за бръснене около брадата/ 

мустаците. Използвайте свободната ръка, за да опънете кожата. Така косъмчетата 

застават вертикално, което улеснява бръсненето. 

• Забележка: самобръсначката с мини мрежа е предназначена за бръснене на 

детайлните области около брадата/мустаците/бакенбардите. Тя не е 

предназначена за бръснене на цялото лице. За да си гарантирате удобно 

бръснене близо до кожата, използвайте електрическите самобръсначки на 

Remington. 

ГРИЖА ЗА УРЕДА 

Грижете се за продукта, с цел постигане на дълготраен период на работа. 

Препоръчваме Ви да почиствате уреда след всяка употреба. 

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА 

• Изчеткайте косъмчетата от уреда и главите на приставката. 

• Най-лесният и хигиеничен начин за почистване на уреда е като изплакнете 

главата на уреда под течаща вода докато остриетата работят. 

• Поставете една или две капки масло за шивачна машина върху остриетата. 

• Включете уреда, за да може маслото да се разпредели равномерно и избършете 

останалото масло. 

СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА 

Силно препоръчително е да презареждащата се батерия да бъде сменена от 

специалист. Частите на корпуса на самобръсначката и инструментите имат остри 

краища, което може да доведе до нараняване, ако не работите внимателно с тях. 

• Батерията трябва да бъде извадена преди уредът да се предаде за скрап. 

• Откачете зареждащия адаптер преди да сваляте батерията. 

1. Уверете се, че батерията е напълно празна. Това става чрез непрекъсната 

употреба на самобръсначката, докато не спре от само себе си. 

2. Изключете тримера от захранването. 

3. С помощта на подходящ инструмент внимателно разделете предната и задната 

половина на корпуса при свързващата линия. 



4. Срежете щифтовете, които държат батерията към печатната платка. 

• Използваните батерии трябва да се отстранят от уреда и да се изхвърлят на 

подходящите официални места за рециклиране / събиране. 

РЕЦИКЛИРАНЕ 

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на 

опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните 

батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят 

заедно с несортирани общински отпадъци. 

Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, 

акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за 

рециклиране/събиране. 


