
Remington R95 
Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези 
инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба. 
 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗГАРЯНЕ, ТОКОВ УДАР, 
ПОЖАР ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ: 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗГАРЯНЕ, ТОКОВ УДАР, 
ПОЖАР ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ: 
1 Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с 
намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, 
при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това 
рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не 
трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под 
наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години. 
2 Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това 
ръководство. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от Remington® 
3 Не използвайте този продукт, ако не работи правилно, ако е бил изпуснат 
или повреден или е попаднал във вода. 
4 Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в 
електрически контакт, освен при зареждане. 
5 Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности. 
6 Уверете се, че щепселът и кабелът не се мокрят. 
7 Никога не включвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри ръце. 
8 Не използвайте продукта с повреден кабел. Можете да го подмените чрез 
нашите международни сервизни центрове. 
9 Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда. 
10 Съхранявайте продукта при температура между 15 ° C и 35 ° C. 
11 Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме. 
12 Уредът, включително кабелът му, не трябва да се използва, да се играе с 
него, да се почиства или поддържа от лица на възраст под осем 
години и по всяко време трябва да се държи далеч от тях. 
13 Не потапяйте уреда в течност; не го използвайте близо до вода 
във вана, леген или друг съд; и не го използвайте на открито.  
14 Децата не трябва да играят с уреда. 
15 Децата не трябва да почистват уреда без надзор ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте 
уреда сух. 
16 Не използвайте самобръсначка с повредени или счупени ножчета, тъй като 
може да възникне нараняване. 
17 Само за косми на лицето. Не е предназначена за бръснене на косата на 
главата ви. 



18 Никога не работете с тази самобръсначка, ако тя е с повреден кабел или 
щепсел, ако не работи правилно, ако е била изпусната или повредена или е 
паднала във вода. Ако захранващият кабел или щепселът на тази самобръсначка е 
повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов сервиз за 
следпродажбено обслужване, или от лица с подобна квалификация, с цел 
избягване на рискове. Не може да се поправи. 
19 Само за домашна употреба. 
    

 
 
С ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 
1 Превключвател за вкл./ изкл. 
2 Глава и ножчета 
3 Независими плаващи глави 
4 Бръснещ модул 
5 Индикатор за зареждане 
6 Защитен капак на главата за пътуване 
7 Адаптер 
 
НАЧАЛО 
• Уверете се, че уредът е изключен. 
• Свържете самобръсначката с адаптера за 
зареждане и след това към електрическата 
мрежа. 



• Уверете се, че самобръсначката е изключена. Свържете самобръсначката към захранващия 
кабел, след това към електрическата мрежа и заредете поне 24 часа, когато използвате за първи 
път. 
• Индикаторът за зареждане ще свети постоянно по време на зареждане. Вашата 
самобръсначка може да бъде прекалено зареден. 
• Използвайте продукта, докато батерията се изтощи. Можете да използвате 
самобръсначката безжично до 30 минути. 
• За да запазите живота на батериите си, ги оставете да се изтощават на всеки шест месеца, 
след което заредете за 24 часа. 
• Когато е празна, батерията ще се зареди в рамките на 8 часа. 
• Самобръсначката може да бъде включена към електрическо напрежение 100V - 240V. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
БРЪСНЕНЕ 
Забележка: Уредът е предвиден само за употреба без кабел. 
1 Уверете се, че вашата самобръсначка е заредена правилно. 
2 Включете самобръсначката. 
3 Опънете кожата със свободната си ръка, така че космите да стоят изправени (Схема C). 
4 Натискайте леко бръснещата глава по време на бръснене (прекалено силно натискане 
може да повреди главите и да ги направи уязвими за счупване). 
5 Използвайте кратки, кръгови движения (Схема B). 
 
ГРИЖА ЗА ВАШАТА САМОБРЪСНАЧКА 
Погрижете се за вашия продукт, за да ви служи дълго. Препоръчваме ви да почиствате 
самобръсначката си след всяка употреба. С помощта на предоставената четка почистете 
вътрешната част на главата и корпуса на самобръсначката. Винаги дръжте защитната капачка на 
бръснещата глава, когато самобръсначката не се използва. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ 
1 Преди почистване се уверете, че уредът е изключен и изключен от електрическата мрежа. 
2 Издърпайте главата и извадете бръснещия модул от самобръсначката (Схема E). 
3 Завъртете превключвателя на рамката наляво и измъкнете рамката от бръснещия модул 
(схема H). 
4 Извадете внимателно 2-те бръснещи глави (ножчета и предпазители) от бръснещия модул. 
5 Почистете ножчетата и предпазителите с приложената четка. (Схема I и J) 
6 Поставете бръснещите глави обратно в бръснещия модул. 
Забележка: Моля, не обърквайте ножчетата и предпазителите. Ако ги объркате, може да отнеме 
седмици, докато се възстанови оптималната работа на самобръсначката. 
7 Поставете рамката обратно върху бръснещия модул и я заключете, като завъртите 
превключвателя надясно (СХЕМА К). 
8 Поставете бръснещия модул обратно върху самобръсначката. 
Забележка: Ако почиствате бръснещото устройство със спирт или друг обезмаслител, трябва да 
смажете предпазителите с една капка масло за шевна машина след почистване. Помага за 
удължаване на живота на бръснещите глави. 
Внимание: Продуктът не може да се мие и не е водоустойчив. Не почиствайте и не използвайте 
под течаща вода. 
 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА 



• Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван. 
ОПАСНОСТ: След като самобръсначката бъде разглобена за изхвърляне, не се опитвайте да я 
сглобите отново и/или да я използвате. 
• Изключете самобръсначката от контакта. 
• Пуснете самобръсначката да работи, докато моторът спре. 
• Издърпайте  бутона за освобождаване и извадете бръснещия модул от самобръсначката 
(Схема E). 
• С помощта на малка кръстата отвертка отстранете винтовете на джоба за косми (схема L). 
• Издърпайте или внимателно отделете половините на самобръсначката, за да разкриете 
батерията. 
• Свалете предния панел. 
• Свалете 2 -те винта на предния панел (схема М). 
• Срежете свързващата пластина от двата края на батерията (схема N). 
• Изхвърлете батерията правилно. 
 
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. 
 


