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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih,
nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah
izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati
videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične
kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in
na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne
podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih
naslovov ali kontaktnih podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon,
nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z
internetom.*
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz
spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega
telefona.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem
izdelku, ki ste ga kupili.*
Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi
na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem
naslovu www.hofer-servis.si.

* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Vsebina kompleta/deli naprave
1

Zaščitni pokrovček s
funkcijo prirezovanja za
3-dnevno brado

11

Vreča za shranjevanje

12

Napajalna enota z vtičem

2

Enota brivnih folij

13

5-V vtič

3

Brivno rezilo, 2×

14

Simbol turbo

4

Tipka za sprostitev,
majhna, 2×

15

Simbol napajanja

5

Stikalo za vklop in izklop,
elektronsko (z vgrajenima
funkcijama potovalne
zaščite in turbo)

16

Simbol ključavnice

17

Simbol vodne pipe

18

Prirezovalnik dolgih dlak

6

Vtičnica

7

Napolnjenost baterije v %

8

Tipka za sprostitev, velika

9

Brivna glava (okvir brivne
glave z enoto brivnih folij
iz dveh brivnih folij in
vgrajenega prirezovalnika dolgih dlak)

10

Čopič za čiščenje

Splošno

SLO

Splošno
Preberite in shranite navodila za
uporabo

Ta navodila za uporabo veljajo za ta moški akumulatorski/omrežni brivnik. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in
ravnanju z izdelkom.
Zaradi boljše razumljivosti bo moški akumulatorski/
omrežni brivnik v nadaljevanju poimenovan le „brivnik“.
Pred začetkom uporabe brivnika natančno in v celoti
preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke.
Neupoštevanje navodil za uporabo lahko poškoduje
brivnik.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi
predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če brivnik izročite tretjim osebam, jim hkrati
z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na brivniku ali na embalaži
se uporabljajo naslednji grafični simboli in opozorilne
besede.
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Splošno

OPOZORILO!
Ta simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne
izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

POZOR!
Ta simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko
stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja na možno materialno
škodo.
Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava
o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise
Skupnosti v Evropskem gospodarskem
prostoru.
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Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena
varnost): Družba TÜV Süd potrjuje, da je
napajalna enota z vtičem tega brivnika ob
predvideni uporabi varna. Znak potrjuje
skladnost tega brivnika z zakonom za varnost izdelkov.
Ta simbol označuje napetost in jakost enosmernega toka.
Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite II (napajalna
enota).
Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite III (brivnik).
Ta simbol označuje polarnost toka na 5-V
vtiču.
Naprave, označene s tem simbolom, so primerne samo za uporabo v gospodinjstvu
(suhih notranjih prostorih).
Ta simbol označuje lastnovarne transformatorje (z varovalko in toplotno zaščito).

POPRODAJNA PODPORA
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Varnost

Brivna glava z brivnimi deli je primerna za
čiščenje pod tekočo vodo.
PREVIDNO: Osnovni del izklopite iz električnega napajanja, preden ga očistite z vodo.

Varnost
Namenska uporaba

Brivnik je namenjen izključno suhemu in mokremu britju obraza in prirezovanju brad. Brivnik je primeren izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.
Brivnik smete uporabljati le v notranjih prostorih.
Brivnik uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska
in lahko povzroči materialno škodo.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega
jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.
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Varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!
Pomanjkljiva električna napeljava, previsoka električna napetost ali napačno upravljanje lahko povzročijo električni udar.
−− Brivnik v električno omrežje priklopite
le, če se električna napetost električne
vtičnice ujema s podatki na tipski tablici
napajalne enote.
−− Brivnik uporabljajte samo s priloženo
napajalno enoto. Za brivnik je potrebna varnostna mala napetost (Safety
extra-low voltage SELV), skladna z
vrednostmi, podanimi v poglavju „Tehnični podatki“.
−− Napajalno enoto priklopite le v zlahka
dostopno električno vtičnico, da jo boste
v primeru okvare lahko hitro izklopili iz
električnega omrežja.
−− Če so električni kabel, napajalna enota ali
brivnik vidno poškodovani ali okvarjeni,
jih ne uporabljajte več.
POPRODAJNA PODPORA
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Varnost

−− Če je električni kabel brivnika
poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec ali njegova poprodajna
podpora.
−− Ne odpirajte ohišja sami, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. Obrnite
se na izdelovalčev servis na naslovu,
navedenem na garancijskem listu.
−− V napravi so električni in mehanski deli,
ki so nujno potrebni za zaščito pred viri
nevarnosti.
−− Brivnika, električnega kabla in električnega vtiča ne imejte v bližini vode in
drugih tekočin, odprtega ognja in vročih
površin.
−− Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z
vlažnimi rokami.
−− Električnega vtiča iz električne vtičnice
nikoli ne vlecite za električni kabel, temveč vedno primite sam vtič.
−− Električnega kabla nikoli ne uporabljajte
kot ročaj za prenašanje izdelka.
−− Električni kabel položite tako, da se
obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
−− Električnega kabla ne prepogibajte in
ne polagajte čez ostre robove.
12
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−− Brivnika nikoli ne shranjujte tako, da bi
lahko padel v kad ali umivalnik.
−− Brivnika nikoli ne prijemajte, če je padel
v vodo. V takem primeru iz vtičnice takoj
iztaknite električni vtič.
−− Poskrbite, da otroci v brivnik ne bodo
potiskali nobenih predmetov.
−− Vedno izklopite brivnik in iz električne
vtičnice izvlecite električni vtič, če
• brivnika ne uporabljate,
• brivnik čistite,
• se pojavi motnja ali
• pride do nevihte.
OPOZORILO!
Nevarnost eksplozije in požara!
Zaradi nepravilnega ravnanja z baterijo lahko pride do eksplozije ali požara, kar lahko
povzroči telesne poškodbe in materialno
škodo.
−− Baterijo varujte pred mehanskimi poškodbami.

POPRODAJNA PODPORA
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Varnost

−− Brivnika ne izpostavljajte prekomerni
vročini, kot je neposredno sončno sevanje, ogenj ali drugi viri toplote. Temperatura okolja mora biti 5–35 °C.
−− Polnilnih kontaktov brivnika ne združujte s kovinskimi predmeti.
−− Za polnjenje uporabite izključno originalni pribor.
−− S polnilno postajo polnite le priloženi
brivnik.
OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi
sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi
telesnimi okvarami, starejše osebe z
zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj
in znanja (na primer starejši otroci).
−− Ta brivnik lahko uporabljajo otroci, stari
osem let in več, in osebe z zmanjšanimi
telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj
in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali
so bile seznanjene z varno uporabo briv14
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nika in razumejo posledične nevarnosti.
Otroci se ne smejo igrati z brivnikom.
Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
−− Poskrbite, da v bližini brivnika, napajalne enote in električnega kabla ne bo
otrok, mlajših od osem let.
−− Brivnika med delovanjem ne puščajte
brez nadzora.
−− Otrokom ne pustite igranja z embalažno
folijo. Med igranjem se lahko zapletejo
vanjo in se zadušijo.
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih
robov in rezil!
Če uporabljate brivnik s poškodovano brivno glavo ali brez brivne glave ali če pritisnete na brivni foliji, se lahko urežete ob ostre
robove ali rezila.
−− Ne pritiskajte s prsti na brivni foliji.
−− Če so brivna glava, vanjo vgrajeni brivni
foliji ali prirezovalnik dolgih dlak poškodovani, brivnika ne uporabljajte.
POPRODAJNA PODPORA
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Prva uporaba

−− Brivnika ne uporabljajte brez trdno nameščene brivne glave.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z brivnikom lahko poškoduje brivnik.
−− Brivnik transportirajte in hranite samo z
nameščenim zaščitnim pokrovčkom.
−− Brivnik transportirajte samo z aktiviranim transportnim varovalom.
−− Pazite, da vam brivnik ne pade.

Prva uporaba
Preverite brivnik in vsebino kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim
nožem ali drugimi koničastimi predmeti,
lahko poškodujete brivnik.
−− Pri odpiranju bodite previdni.
1. Brivnik, posamezne dele in pribor vzemite iz
embalaže.
16
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2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A).
3. Prepričajte se, da brivnik, posamezni deli ali pribor
niso poškodovani.
4. Če v kompletu ni vseh delov ali če so deli poškodovani, brivnika ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca na naslovu servisa, navedenem na garancijskem
listu.

Prvo polnjenje brivnika

Preden brivnik prvič uporabite v načinu z akumulatorsko baterijo, morate baterijo brivnika polniti najmanj
90 minut.

Prikaz stanja

Brivnik ima prikaz – simbol napajanja 15 –, ki kaže napajanje oz. stanje napolnjenosti akumulatorske baterije
(glejte sliko C):
Simbol

Pomen

Baterija − sveti modro
(00–100 %)

Prikazuje stanje napolnjenosti
baterije v korakih po 10 %.

Turbo – utripa modro

Funkcija turbo je vklopljena.

Napajanje – sveti rdeče

Akumulatorska baterija se polni.
Prikaže se napolnjenost baterije
v% 7 .

POPRODAJNA PODPORA
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Prva uporaba

Simbol

Pomen

Napajanje − utripa rdeče

Akumulatorska baterija je skoraj
prazna in jo je treba napolniti.
Pri 10 % napolnjenosti baterije
simbol napajanja med britjem
rdeče utripa. Brivnik se izklopi
kmalu zatem, ko rdeče utripajoči
simbol napajanja pokaže 00.

Napajanje, sveti rdeče,
Akumulatorska baterija je povnapolnjenost baterije, 100 sem napolnjena.
Ključavnica – utripa

Omogočena je funkcija potovalne zaščite.

Simbol vodne pipe 17 −
sveti modro

Brivnik je treba očistiti.

Ni prikaza simbola

Brivnik je izklopljen.

Polnjenje akumulatorske baterije
Celotno polnjenje akumulatorske baterije
traja približno 90 minut. Brivnik lahko uporabljate tudi v načinu z električnim napajanjem, ne da bi napolnili akumulatorsko
baterijo.
1. 5-V vtič 13 priklopite v vtičnico 6 na spodnji strani
brivnika (glejte sliki A in B).
2. Napajalno enoto z vtičem 12 priklopite v ustrezno
nameščeno električno vtičnico.
Simbol napajanja 15 na zaslonu zasveti rdeče, kar
prikazuje postopek polnjenja.
18
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3. Brivnik položite na suho in ravno površino, da ga
napolnite, ali pa se obrijte v načinu z električnim
napajanjem.

Uporaba
Suho britje
Suho britje je priporočljivo izvesti pred
umivanjem. Po umivanju je koža rahlo nabreknjena. Zato brivski aparati pogosto ne
dosežejo celotne dolžine dlak brade, kar
povzroči manj temeljito britje.
Postopek za suho britje je naslednji:
1. Odstranite zaščitni pokrovček 1 z brivnika (glejte
sliko A).
2. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 vklopite brivnik.
3. S prosto roko pogladite del obraza, ki ga želite obriti.
4. Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo 9
brivnika navpično v nasprotni smeri rasti dlak.
5. Po nekaj potezah s prosto roko preverite rezultat britja in po potrebi ponovite 4. korak.
6. Obrijte se, kot je opisano v korakih 2−4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak 18 ,
kot je opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika
dolgih dlak“ (glejte sliko D).
POPRODAJNA PODPORA

SLO

00800 36 46 36 00

support@aquarius-service.com

19

SLO

Uporaba

8. Po britju brivnik izklopite tako, da dvakrat pritisnete
elektronsko stikalo za vklop in izklop.
9. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno
čiščenje po suhem britju“.

Mokro britje

1. Rahlo navlažite obraz in nanj nanesite peno ali gel za
britje.
2. Odstranite zaščitni pokrovček 1 z brivnika (glejte
sliko A).
3. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 vklopite brivnik (glejte sliko A).
4. Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo 9
brivnika navpično v nasprotni smeri rasti dlak.
5. Po nekaj potezah s prosto roko preverite rezultat britja in po potrebi ponovite 4. korak.
6. Obrijte se, kot je opisano v korakih 2−4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak 18
, kot je opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika
dolgih dlak“ (glejte sliko D).
8. Po britju brivnik izklopite tako, da dvakrat pritisnete
elektronsko stikalo za vklop in izklop.
9. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno
čiščenje po mokrem britju“.
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Uporaba funkcije prirezovanja za
3-dnevno brado

Zaščitni pokrovček brivnika lahko uporabite za
prirezovanje. Postopek je naslednji:
1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 izklopite brivnik (glejte sliko A).
2. Zaščitni pokrovček 1 namestite na brivno glavo 9 .
3. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop vklopite
brivnik (glejte sliko A).
4. Brivnik pomikajte po predelu obraza, ki ga želite
obriti.

Uporaba prirezovalnika dolgih dlak
Pazite na to, da prirezovalnik dolgih dlak
vedno ustvarja raven rezalni rob. Če ne želite ravnega rezalnega roba, morate brivnik
ustrezno nagniti.
Na težko dostopnih mestih ali za zelo natančne reze uporabite glavnik, s katerim
nadzorujete dlake, ki jih želite skrajšati s prirezovalnikom dolgih dlak, in dolžino reza.
Prirezovalnik dolgih dlak uporabite tako:
1. Prirezovalnik dolgih dlak 18 popolnoma izvlecite,
da se slišno zaskoči (glejte sliko D).
2. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 vklopite brivnik (glejte sliko A).
POPRODAJNA PODPORA
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3. Prirezovalnik dolgih dlak počasi pomikajte skozi dlake, ki jih želite skrajšati.
4. Dlake vedno krajšajte samo v kratkih korakih.
5. Brivnik izklopite tako, da dvakrat pritisnete elektronsko stikalo za vklop in izklop.
6. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno
čiščenje po mokrem britju“ oz. „Dnevno čiščenje po
suhem britju“.

Uporaba funkcije turbo
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Dolga uporaba funkcije turbo povzroča hitrejšo obrabo brivnih folij.
− Funkcijo turbo uporabljajte le za kratek
čas in ne za celotno britje.
− Redno oljite brivne folije, da zmanjšate
trenje.
Po izklopu in ponovnem vklopu je brivnik
znova v standardnem načinu.
Ta brivnik ima funkcijo turbo. Ob vklopu te funkcije se
poveča hitrost britja. Za vklop funkcije turbo naredite
naslednje:
22
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1. Odstranite zaščitni pokrovček 1 z brivnika (glejte
sliko A).
2. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 vklopite brivnik.
3. Ponovno pritisnite elektronsko stikalo za vklop in
izklop in ga zadržite za pribl. 1,5 sekunde.
Funkcija turbo je vklopljena in moder simbol turbo 14
začne utripati (glejte sliko C).
4. Za izklop funkcije turbo ponovno pritisnite in zadržite
elektronsko stikalo za vklop in izklop za pribl.
1,5 sekunde. Ob izklopu funkcije turbo se izklopi tudi
brivnik.

Uporaba potovalne zaščite

Brivnik je opremljen s potovalno zaščito, ki preprečuje,
da bi se brivnik nehote vklopil.

Vklop potovalne zaščite

−− Več kot 3 sekunde držite pritisnjeno elektronsko stikalo za vklop in izklop 5 (glejte sliko A). Brivnik se
samodejno izklopi in simbol ključavnice 16 večkrat
modro utripne (glejte sliko C).
Zdaj je potovalna zaščita vklopljena.
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Izklop potovalne zaščite
Če brivnik povežete z napajalno enoto in
napajalno enoto priklopite v električno
vtičnico, se potovalna zaščita samodejno
izklopi.
− Več kot 3 sekunde držite pritisnjeno elektronsko stikalo za vklop in izklop 5 . Med tem simbol ključavnice 16 večkrat modro utripne.
Zdaj se brivnik samodejno vklopi.
− Brivnik izklopite tako, da dvakrat kratko pritisnete
elektronsko stikalo za vklop in izklop.
Zdaj je potovalna zaščita izklopljena.

Čiščenje in nega
OBVESTILO!
Nevarnost električnega kratkega stika!
Voda, ki steče v električni kabel ali napajalno
enoto, lahko povzroči kratek stik.
− Napajalne enote ali 5-V vtiča nikoli ne
polagajte v vodo.
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OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega čiščenja brivnika lahko
pride do poškodb na površini ali poškodb
brivnih folij in brivnih rezil.
−− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih
čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi
ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali
kovinskih predmetov, kot so noži, trde
lopatice in podobno.
Dnevno čiščenje po suhem britju

1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 izklopite brivnik (glejte sliko A).
2. Izvlecite 5-V vtič 13 iz brivnika (glejte sliki A in B).
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite manjši tipki za sprostitev 4 , da odstranite
enoto brivnih folij 2 .
5. Enoto brivnih folij povlecite navzgor (glejte sliko K).
6. Rahlo potolcite po enoti brivnih folij v umivalniku, da
odstranite prah, ki se je nabral pri britju.
7. Enoto brivnih folij položite na ustrezno podlago.
8. Pritisnite veliko tipko za sprostitev 8 , da odprete
brivno glavo 9 (glejte sliki A in E).
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9. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 za
pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik z odprto brivno
glavo, da otresete prah z brivnih rezil 3 (glejte
sliko A).
10. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop ponovno
izklopite brivnik.
11. Zaprite brivno glavo in nanjo namestite enoto brivnih
folij, tako da se slišno zaskoči (glejte sliki F in L).
12. Zaščitni pokrovček 1 namestite na brivnik.
13. Brivnik hranite v vrečki za shranjevanje 11 .
Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Dnevno čiščenje po mokrem britju
1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 izklopite brivnik (glejte sliko A).
2. Izvlecite 5-V vtič 13 iz brivnika (glejte sliki A in B).
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite manjši tipki za sprostitev 4 , da odstranite
enoto brivnih folij 2 .
5. Enoto brivnih folij povlecite navzgor (glejte sliko K).
6. Enoto brivnih folij znotraj in zunaj temeljito sperite
pod tekočo toplo vodo (glejte sliko G).
7. Enoto brivnih folij položite na ustrezno podlago.
8. Pritisnite veliko tipko za sprostitev 8 , da odprete
brivno glavo 9 (glejte sliki A in E).
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9. Zgornji del brivnika in brivni rezili 3 temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte sliki A in H).
10. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 za
pribl. 5–10 sekund vklopite brivnik z odprto brivno
glavo, da otresete vodne kapljice z brivnih rezil.
11. Enoto brivnih folij previdno osušite s krpo, ki ne
pušča vlaken, ali papirnato brisačko.
12. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali
papirnato brisačko.
13. Zaprite brivno glavo in nanjo namestite enoto brivnih
folij 2 , tako da se slišno zaskoči (glejte slike A, F in L).
14. Brivne folije naoljite, kot je opisano v poglavju „Nega
brivnih folij“.
15. Zaščitni pokrovček 1 namestite na brivnik.
16. Brivnik hranite v vrečki za shranjevanje 11 .
Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.
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Tedensko čiščenje

Priporočamo temeljito čiščenje enkrat tedensko, tako v
primerih suhega in mokrega britja. Brivnik očistite kot
sledi:
1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 izklopite brivnik (glejte sliko A).
2. Izvlecite 5-V vtič 13 iz brivnika (glejte sliki A in B).
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite manjši tipki za sprostitev 4 , da odstranite
enoto brivnih folij 2 .
5. Enoto brivnih folij povlecite navzgor (glejte sliki A in K).
6. Rahlo potolcite po enoti brivnih folij v umivalniku, da
odstranite prah, ki se je nabral pri britju.
7. Enoto brivnih folij položite na ustrezno podlago.
8. Pritisnite veliko tipko za sprostitev 8 , da odprete
brivno glavo 9 (glejte sliki A in E).
9. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop za pribl.
5–10 sekund vklopite brivnik z odprto brivno glavo,
da otresete prah z brivnih rezil 3 .
10. Brivnik ponovno vklopite, tako da dvakrat kratko pritisnete elektronsko stikalo za vklop in izklop (glejte
sliko A).
11. Uporabite čopič za čiščenje 10 , da popolnoma odstranite prah z brivnih rezil in celotnega zgornjega
dela brivnika (glejte sliki A in I).
12. Brivno glavo od znotraj in zunaj temeljito sperite pod
tekočo toplo vodo (glejte sliko G).
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13. Brivni rezili temeljito sperite pod tekočo toplo vodo
(glejte sliko H).
14. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop za pribl.
5−10 sekund vklopite brivnik z odprto brivno glavo,
da otresete vodne kapljice z brivnih rezil.
15. Zgornji del brivne glave previdno osušite s krpo, ki
ne pušča vlaken, ali papirnato brisačko. Ob tem ne
pritiskajte na brivni foliji.
16. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali
papirnato brisačko.
17. Enoto brivnih folij 2 obrišite do suhega s krpo, ki
ne pušča vlaken.
18. Zaprite brivno glavo in enoto brivnih folij namestite
na brivnik, tako da se slišno zaskoči (glejte sliki F in L).
19. Brivne folije naoljite, kot je opisano v poglavju „Nega
brivnih folij“.
20. Zaščitni pokrovček 1 namestite na brivnik (glejte
sliko A).
Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.
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Nega brivnih folij

Če želite ohraniti učinkovitost brivnika in podaljšati življenjsko dobo brivnih folij, morate vsak teden oziroma
najmanj enkrat mesečno izvesti nego brivnih folij tako:
1. Na konico prsta nanesite kapljo finega strojnega olja,
ki ne kristalizira.
2. Olje enakomerno porazdelite po brivnih folijah.
3. Brivni foliji brez pritiska obrišite z mehko krpo, ki ne
pušča vlaken, ali papirnato brisačko.

Zamenjava obrabnih delov
Naročilo obrabnih delov

Enoto brivnih folij in rezili lahko dodatno naročite in jih
zamenjate.
Za naročilo se obrnite na naslov, naveden na obrazcu za
naročilo.

Zamenjava enote brivnih folij

Poškodovano enoto brivnih folij je treba takoj zamenjati.
Načeloma je priporočljiva zamenjava enote brivnih folij
najkasneje po 12 mesecih vsakodnevne uporabe.
1. Z elektronskim stikalom za vklop in izklop 5 izklopite brivnik (glejte sliko A).
2. Pritisnite manjši tipki za sprostitev 4 , da odstranite
enoto brivnih folij 2 (glejte sliki A in K).
3. Enoto brivnih folij povlecite navzgor.
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4. Obrabljeno enoto brivnih folij zavrzite tako, kot je
opisano v poglavju „Odlaganje med odpadke“.
5. Enoto brivnih folij na okvirju enote brivnih folij rahlo pritisnite na brivnik, da se slišno zaskoči
(glejte sliko L).
6. Brivne folije naoljite, kot je opisano v poglavju „Nega
brivnih folij“.
7. Zaščitni pokrovček 1 namestite na brivnik (glejte
sliko A).
Zdaj je vaš brivnik spet pripravljen na uporabo.

Zamenjava brivnih rezil

Načeloma je priporočljiva zamenjava brivnih rezil najkasneje po 12 mesecih vsakodnevne uporabe. Vedno je
treba zamenjati obe brivni rezili hkrati.
1. Pritisnite veliko tipko za sprostitev 8 , da odprete
brivno glavo (glejte sliki A in E).
2. Brivni rezili 3 povlecite naravnost navzgor z držal
(glejte sliki A in J).
3. Obrabljeni brivni rezili zavrzite tako, kot je opisano v
poglavju „Odlaganje med odpadke“.
4. Novi brivni rezili namestite na držali.
5. Zaprite brivno glavo, da se slišno zaskoči (glejte
sliko F).
6. Zaščitni pokrovček 1 namestite na brivnik (glejte
sliko A).
Zdaj je vaš brivnik spet pripravljen na uporabo.
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Tehnični podatki

Tehnični podatki
Model:

16113931

Številka izdelka:

93780

Električno napajanje:

Napajalna enota
Vhod 100−240 V/AC, 50/60 Hz,
maks. 0,2 A
Izhod 5 V/DC, 900 mA

Akumulatorska baterija:

1× litij-ionska, 800 mAh
Zaščita pred prekomerno napolnjenostjo in izpraznjenjem

Čas polnjenja:

90 min

Čas delovanja:

največ 95 min

Motor:

3,7 V/DC

Razred zaščite napajalne
enote:
II
Razred zaščite brivnika:
Vrsta zaščite napajalne
enote:

III
IP 44, zaščita pred tujki s premerom > 1 mm in dostopom z žico

Vrsta zaščite brivnika:

IPX6, zaščita pred močnimi
vodnimi curki

Dolžina kabla:

približno 180 cm

Rezili:

legirano jeklo

Brivni foliji:

nikelj, znamka STORK

Dimenzije (Š × G × V):

63 × 40 × 158 mm

Teža (vklj. s priborom):

252 g
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Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti
na naslovu, navedenem na garancijskem
listu (na koncu navodil za uporabo).

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo zavrzite med odpadke ločeno
po vrstah materialov. Lepenko in karton
oddajte med odpadni papir, folije pa med
sekundarne surovine.

Odlaganje enote brivnih folij in rezil
med odpadke

Obrabljene ali poškodovane enote brivnih folij in rezila
zavrzite v skladu s predpisi za odlaganje odpadkov, ki
veljajo v vaši državi.

Odlaganje stare naprave med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)
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Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati
med gospodinjske odpadke!
Ko brivnika ni več mogoče uporabljati, je vsak
potrošnik zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov,
npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje.
Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in
prepreči negativne vplive na okolje. Zato so električne
naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.
Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!
Vsak potrošnik ima zakonsko dolžnost, da vse
baterije in akumulatorske baterije, ne glede na
to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, odda na
zbirno mesto v svoji občini, mestni četrti ali trgovini, da
se odstranijo na okolju prijazen način. Na zbirno mesto
oddajte celoten brivnik (z akumulatorsko baterijo) in le,
ko je izpraznjen!
*z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro,
Pb = svinec
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GARANCIJSKI LIST
MOŠKI AKUMULATORSKI/OMREŽNI BRIVNIK
Vaši podatki:
Ime kupca
Poštna številka in kraj

E-pošta
Datum nakupa *
*Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun.

Kraj nakupa:
Opis napake:

Podpis
Izpolnjen garancijski
list pošljite skupaj z
izdelkom v okvari na
naslov:
Naslov(i) servisa:
Aquarius Deutschland GmbH
c/o Kühne & Nagel (AG & Co.) KG
Tor 1/Warenrücknahme
Alfred-Kühne-Str. 1
85416 Langenbach
GERMANY
support@aquarius-service.com
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IZDELEK: 16113931
ŠTEVILKA IZDELKA: 93780
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Brezplačna telefonska pomoč
Dosegljivost:
pon.–pet.: 08.00–20.00
sob.: 10.00–16.00
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Garancijski pogoji
Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na
dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju
Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti
račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!
Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij.
S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za
vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se
na nas obrnite po e-pošti ali faksu.
Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam
bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.
Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica
napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec
kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje
sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja
itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja
varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega
v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet
garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.
Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne
prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem
obvestilu plačljive.
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka
v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni
mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan
ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se
podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe

SLO
dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let
po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini,
se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek
posredovan na ustrezen servis.
Oznaka proizvajalca/
uvoznika:
Aquarius Deutschland GmbH,
Adalperostrasse 29,
85737 Ismaning b. München,
GERMANY

Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.,
Kranjska cesta 1,
1225 Lukovica,
SLOVENIA

Za brezplačno pošiljanje okvarjene naprave v času garancije in za hiter
postopek brez napak morate pred pošiljanjem naprave obvezno pridobiti številko RMA (Return Material Authorisation) pri naši službi
za stranke prek telefona ali elektronske pošte.
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Distributer:
AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
ADALPEROSTRASSE 29
85737 ISMANING B. MÜNCHEN
GERMANY
E-pošta: support@aquarius-service.com
POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 36 46 36 00

www.aquarius-service.com
IZDELEK : 16113931
ŠTEVILKA IZDELKA: 93780
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