
BATERIJSKI BRIVNIK Z 
MREŽO 

m
yhansecontrol.c

om

ID: #05000

m
yhansecontrol.c

om

IZ
DE

LANO V NEMČIJI

Uporabniku 
prijazna navodila 

Navodila za  
uporabo



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 servi-
sih 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

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

3 Brivno rezilo, 2×

4 Tipka za odklop nastavkov, 2×

5 Stikalo za vklop in izklop

6 Vtičnica

7 Čopič za čiščenje

8 5-V vtič

9 Napajalna enota z vtičem

10 Vreča za shranjevanje

11 Simbol baterije

12 Simbol napajanja

13 Prirezovalnik dolgih dlak

14 Zatiča (enote brivnih folij)

15 Okvir brivne glave

16 Enota brivnih folij
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Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo sodijo k temu baterijskemu 
brivniku z mrežo (v nadaljevanju poimenovan samo 
„brivnik“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku 
uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe brivnika natančno in v celoti prebe-
rite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupo-
števanje teh navodil za uporabo lahko privede do telesnih 
poškodb ali škode na brivniku. 
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 so upora-
bljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

 OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s 
srednjo stopnjo tveganja, zaradi katerega lahko, če se mu ne 
izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.
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 POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z 
nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izogne-
mo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

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 predpise Skupnosti v Evrop-
skem gospodarskem prostoru, ki jih je treba 
upoštevati.

Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena 
varnost): Družba TÜV Süd potrjuje, da je ta brivnik 
ob predvideni uporabi varen. 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 2 (napajalna enota).
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Električne naprave, označene s tem simbolom, 
spadajo v razred zaščite 3 (brivnik).

Ta simbol označuje polarnost toka na 5-V vtiču.

Naprave, označene s tem simbolom, so primerne 
samo za uporabo v gospodinjstvu (suhih notra-
njih prostorih).

Ta simbol označuje lastnovarne transformatorje 
(z varovalko in toplotno zaščito).

Brivnik je primeren 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 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 ali 
previsoka električna napetost lahko 
povzročita električni udar.

 − Brivnika ne uporabljajte med kopanjem 
ali pod tušem.

 − 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.
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 − Če je poškodovan električni kabel 
brivnika, ga mora zamenjati izdelovalec, 
njegova poprodajna podpora ali 
podobno usposobljena oseba.

 − Akumulatorske baterije te naprave 
ni mogoče zamenjati. Ne odpirajte 
ohišja sami, temveč popravilo prepustite 
strokovnjakom. V ta namen se obrnite 
na strokovno delavnico. Pri lastnoročno 
izvedenih popravilih, neustreznem 
priklopu ali napačnem upravljanju 
jamstveni in garancijski zahtevki ne veljajo.

 − Za popravila lahko uporabljate samo 
dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom 
o napravi. V napravi so električni in 
mehanski deli, ki so nujno potrebni za 
zaščito pred viri nevarnosti.

 − Brivnika in napajalne enote ali 
električnega kabla ne polagajte v vodo 
ali druge tekočine. 

 − Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z 
vlažnimi rokami.

 − Električnega kabla nikoli ne uporabljajte 
kot ročaj za prenašanje izdelka.

 − Brivnika, napajalne enote in 
električnega kabla ne imejte v bližini 
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ognja in vročih površin.
 − Električni kabel položite tako, da se 

obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
 − Električnega kabla ne prepogibajte in 

ne polagajte čez ostre robove.
 − Brivnik uporabljajte samo v notranjih 

prostorih.
 − Brivnika nikoli ne hranite tako, da bi 

lahko padel v vodo.
 − Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte 

za električno napravo, če je padla v 
vodo. V takem primeru takoj izvlecite 
električni vtič iz vtičnice.

 − Poskrbite, da otroci v brivnik ne bodo 
potiskali nobenih predmetov.

 − Ko brivnika ne uporabljate, ga čistite 
ali če se pojavi motnja, brivnik vedno 
izklopite in izvlecite napajalno enoto iz 
električne vtičnice.

 − Uporabljajte samo takšen pribor, ki ga je 
odobril proizvajalec.

 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z 
zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali 



Varnost

13

duševnimi sposobnostmi (na primer 
za 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 brivnika in razumejo posledične 
nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati 
z brivnikom. Otroci ne smejo izvajati 
čiščenja in uporabniškega vzdrževanja 
brez nadzora.

 − Brivnik, napajalno enoto in električni kabel 
hranite stran od otrok, mlajših od osem let.

 − Brivnika med delovanjem ne puščajte 
brez nadzora.

 − Otrokom ne pustite igranja z embalažno 
folijo. Otroci se lahko pri igranju 
zapletejo vanjo in se zadušijo.
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 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.

 − Brivnika ne uporabljajte brez trdno 
nameščene brivne glave.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z brivnikom 
lahko pride do poškodovanja brivnika.

 − Brivnik transportirajte in hranite samo z 
nameščenim zaščitnim pokrovčkom.

 − Brivnik transportirajte samo z 
aktiviranim transportnim varovalom.

 − Pazite, da vam brivnik ne pade.
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Prva uporaba
Preverite brivnik in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali 
drugimi koničastimi predmeti niste previdni, 
lahko hitro poškodujete brivnik. 

 − Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite brivnik iz embalaže. 
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A).
3. Preverite, ali so brivnik in posamezni deli poškodovani. Če 

so, brivnika ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca na 
naslovu servisa, ki je naveden na garancijskem listu. 

Prikaz stanja
Brivnik ima dva prikaza, ki kažeta napajanje oz. stanje 
napolnjenosti akumulatorske baterije (glejte sl. B):
• simbol baterije 11
• simbol napajanja 12

Simbol Pomen

Simbol napajanja sveti 
rdeče.

Akumulatorska baterija se 
polni.
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Simbol Pomen

Simbol napajanja utripa 
rdeče.

Akumulatorska baterija je 
skoraj prazna in jo je treba 
napolniti.

Simbol napajanja sveti 
rdeče, simbol baterije pa 
utripa zeleno.

Akumulatorska baterija je 
povsem napolnjena.

Simbol baterije sveti modro. Brivnik deluje v načinu z 
akumulatorsko baterijo.

Ni prikaza simbola Brivnik deluje v načinu z 
električnim napajanjem ali 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 8  vtaknite v vtičnico 6  na spodnji strani 
brivnika.

2. Napajalno enoto z vtičem 9  priklopite v ustrezno 
nameščeno električno vtičnico.

Simbol napajanja 12  na ročaju zasveti rdeče, kar 
prikazuje postopek polnjenja. Takoj ko je akumulatorska 
baterija povsem napolnjena, začne simbol baterije 11  
utripati zeleno.

3. Brivnik položite na suho in ravno površino, da ga 
napolnite, ali pa se obrijte v načinu z električnim 
napajanjem.



Uporaba

17

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. Z brivnika odstranite zaščitni pokrovček 1 .
2. S 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 2  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 3−4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak 13 , kot je 

opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika dolgih dlak“ 
(glejte sl. C).

8. Po končanem britju izklopite brivnik.
9. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čišče-

nje po suhem britju“.

Mokro britje
1. Navlažite si obraz in nanj nanesite peno ali gel za britje.
2. Odstranite zaščitni pokrovček 1  z brivnika (glejte sl. A).
3. S stikalom za vklop in izklop 5  vklopite brivnik.
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4. Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo 2  
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 3–4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak, kot je 

opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika dolgih dlak“. 
8. Po končanem britju izklopite brivnik.
9. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno 

čiščenje po mokrem britju“.

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 13  popolnoma izvlecite, da se 

slišno zaskoči (glejte sl. C).
2. S stikalom za vklop in izklop 5  vklopite brivnik.
3. Prirezovalnik dolgih dlak počasi pomikajte skozi dlake, ki 

jih želite skrajšati.
Dlake vedno krajšajte samo v kratkih korakih.

4. Izklopite brivnik.
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5. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno 
čiščenje po mokrem britju“ oz. „Dnevno čiščenje po 
suhem britju“.

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

Vklop potovalne zaščite
 − Približno 4 sekunde držite pritisnjeno stikalo za vklop in 

izklop 5 . Brivnik se samodejno izklopi in simbol baterije 
štirikrat utripne zeleno.

Zdaj je potovalna zaščita vklopljena.

Izklop potovalne zaščite

Če brivnik povežete z napajalno enoto in 
napajalno enoto priklopite v električno vtičnico, 
se potovalna zaščita samodejno izklopi. 

1. Približno 4 sekunde držite pritisnjeno stikalo za vklop in 
izklop 5 . Medtem simbol baterije dvakrat utripne zeleno. 
Zdaj se brivnik samodejno vklopi.

2. Brivnik izklopite s kratkim pritiskom na stikalo za vklop in 
izklop.

Zdaj je potovalna zaščita izklopljena.
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Čiščenje in vzdrževanje

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.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Neustrezno ravnanje z brivnikom lahko 
privede do poškodb.

 − 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. Ti lahko 
poškodujejo površine.

Dnevno čiščenje po suhem britju
1. S stikalom za vklop in izklop 5  izklopite brivnik.
2. Pred čiščenjem izvlecite 5-V vtič 8  iz brivnika.
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
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4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov 4 , da odstrani-
te brivno glavo 2  (glejte sl. D).

5. Brivno glavo povlecite navzgor.
6. Rahlo potolcite po brivni glavi v umivalniku, da odstranite 

prah, ki se je nabral pri britju.
7. S stikalom za vklop in izklop za pribl. 5−10 sekund vklopite 

brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete prah z 
brivnih rezil 3 .

8. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep 
slišno zaskoči (glejte sl. E).

9. Namestite zaščitni pokrovček 1  na brivnik.
Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Dnevno čiščenje po mokrem britju
1. S stikalom za vklop in izklop 5  izklopite brivnik.
2. Pred čiščenjem izvlecite 5-V vtič 8  iz brivnika.
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov 4 , da 

odstranite brivno glavo 2  (glejte sl. D).
5. Brivno glavo povlecite navzgor.
6. Brivno glavo znotraj in zunaj temeljito sperite pod tekočo 

toplo vodo (glejte sl. F).
7. Brivno glavo previdno osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, 

ali s papirnato brisačo. Ob tem ne pritiskajte na brivni foliji.
8. Zgornji del brivnika in brivni rezili temeljito sperite pod 

tekočo toplo vodo (glejte sl. G).
9. S stikalom za vklop in izklop 5  za pribl. 5−10 sekund 

vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete 
vodne kapljice z brivnih rezil 3 .
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10. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali 
papirnato s brisačo.

11. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep 
slišno zaskoči (glejte sl. E).

12. Namestite zaščitni pokrovček 1  na brivnik.
Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Tedensko čiščenje
Enkrat na teden je priporočljivo izvesti temeljitejše čiščenje. 
Postopek je naslednji:

1. S stikalom za vklop in izklop 5  izklopite brivnik.
2. Pred čiščenjem izvlecite 5-V vtič 8  iz brivnika.
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov 4 , da odstranite 

brivno glavo 2  (glejte sl. D).
5. Brivno glavo povlecite navzgor.
6. Rahlo potolcite po brivni glavi v umivalniku, da odstranite 

prah, ki se je nabral pri britju.
7. Brivno glavo od znotraj in zunaj temeljito sperite pod 

tekočo toplo vodo (glejte sl. F).
8. Brivno glavo previdno osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, 

ali s papirnato brisačo. Ob tem ne pritiskajte na brivni 
foliji.

9. S stikalom za vklop in izklop 5  za pribl. 5−10 sekund 
vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete 
prah z brivnih rezil 3 .

10. Ponovno izklopite brivnik.
11. Uporabite čopič za čiščenje 7 , da popolnoma 

odstranite prah z brivnih rezil in celotnega zgornjega dela 
brivnika (glejte sl. H).
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12. Zgornji del brivnika in brivni rezili temeljito sperite pod 
tekočo toplo vodo (glejte sl. G).

13. S stikalom za vklop in izklop 5  za pribl. 5−10 sekund 
vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete 
vodne kapljice z brivnih rezil 3 .

14. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali 
papirnato s brisačo.

15. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep 
slišno zaskoči (glejte sl. E).

16. Namestite zaščitni pokrovček 1  na brivnik.
Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Nega brivnih folij
Če želite ohraniti učinkovitost brivnika in podaljšati življenjsko 
dobo brivnih folij, morate na vsaka dva meseca izvesti nego 
brivnih folij tako:

1. Na konico prsta nanesite kapljo finega strojnega olja, ki 
ne kristalizira.

2. Olje enakomerno porazdelite po brivnih folijah brivne 
glave 2 .

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 brivni rezili lahko dodatno naročite in jih 
zamenjate.
Za naročilo se obrnite na naslov, naveden na obrazcu za 
naročilo.
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Zamenjava enote brivnih folij
Poškodovano enoto brivnih folij je treba takoj zamenjati. 
Načeloma je priporočljiva zamenjava enote brivnih folij po  
12 mesecih vsakodnevne uporabe.

1. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov 4 , da odstranite 
brivno glavo 2  (glejte sl. D).

2. Brivno glavo povlecite navzgor.
3. Zatiča 14  na levi in desni strani enote brivnih folij 16  

potisnite navznoter v okvir brivne glave 15  (glejte sl. J in K).
4. Enoto brivnih folij povlecite iz okvirja brivne glave navzdol 

(glejte sl. K).
5. Obrabljeno enoto brivnih folij zavrzite tako, kot je opisano 

v poglavju „Odlaganje med odpadke“.
6. Namestite novo enoto brivnih folij v okvir brivne glave 

tako, da: 
a. zatiči v notranjosti okvirja brivne glave segajo v utore 
na enoti brivnih folij in 
b. je utor v enoti brivnih folij na isti strani kot vdrtina v 
notranjosti okvirja brivne glave .

7. Na zadnjo stran vgrajenega prirezovalnika dolgih dlak 
namestite dva prsta.

8. Enoto brivnih folij potisnite v okvir brivne glave, da se 
zatiča slišno zaskočita v okvir brivne glave.

9. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep 
slišno zaskoči (glejte sl. E).

10. Namestite zaščitni pokrovček 1  na brivnik.
Zdaj je vaš brivnik spet pripravljen na uporabo.
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Zamenjava brivnih rezil

 POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi 
ostrih robov in rezil!
Brivni rezili sta zelo ostri. Z njima se lahko 
poškodujete.

 − Zato bodite zelo previdni pri zamenjavi.
Načeloma je priporočljiva zamenjava brivnih rezil po  
12 mesecih vsakodnevne uporabe. Vedno je treba zamenjati 
obe brivni rezili hkrati.

1. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov 4 , da odstranite 
brivno glavo 2  (glejte sl. D).

2. Povlecite brivno glavo z brivnika.
3. Brivni rezili 3  povlecite naravnost navzgor z držal 

(glejte sl. I).
4. Obrabljeni brivni rezili zavrzite tako, kot je opisano v 

poglavju „Odlaganje med odpadke“.
5. Namestite novi brivni rezili na držali.
6. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep 

slišno zaskoči (glejte sl. E).
7. Namestite zaščitni pokrovček 1  na brivnik.

Zdaj je vaš brivnik spet pripravljen na uporabo.
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Shranjevanje
1. Izklopite brivnik in očistite vse komponente. Pred 

sestavljanjem se prepričajte, da so vsi deli suhi.
2. Brivnik shranite na suhem in čistem mestu. Priporočamo, 

da za shranjevanje uporabljate vrečo za shranjevanje 10 .
3. Prepričajte se, da sta brivnik in pribor nedostopna 

otrokom in živalim.

Tehnični podatki
Model: 18113901
Številka izdelka: 96309
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, 14500, 500 mAh
Zaščita pred prekomerno napol-
njenostjo in izpraznjenjem

Čas polnjenja: 90 min.
Čas delovanja: največ 60 min
Motor: 3,7 V/DC
Razred zaščite napajalne 
enote:

 
2

Razred zaščite brivnika: 3
Vrsta zaščite napajalne 
enote:

 
IP 44, zaščita pred tujki s preme-
rom > 1 mm in dostopom z žico
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Vrsta zaščite brivnika: IPX6, zaščita pred močnimi vod-
nimi curki

Dolžina kabla: približno 180 cm

Rezili: legirano jeklo
Brivni foliji: nikelj, znamka STORK
Dimenzije (Š × G × V): 69 × 41 × 159 mm
Teža (vklj. s priborom): približno 270 g

Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate 
na naslovu, ki je naveden na priloženem 
garancijskem listu.

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 brivnih rezil 
med odpadke
Obrabljene ali poškodovane enote brivnih folij in brivna rezila 
zavrzite v skladu s predpisi za odlaganje odpadkov, ki veljajo 
v vaši državi.
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Odlaganje brivnika med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za 
ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)
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!
 Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in 

akumulatorske baterije, ne glede na to, ali 
vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem 
mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da 
bodo odstranjene na okolju prijazen način. Na 
zbirno mesto oddajte celoten brivnik (z baterijo) in 

le, ko je izpraznjen!
*označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec
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