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DE EN GR PL RO SK
Klinge Blade Λεπίδα Ostrze Lamă Čepeľ

Schwenkkopf Pivoting head Περιστρεφόμενη 
κεφαλή

Ruchoma 
głowica

Cap pivotant Flexibilná 
hlavica

Ein/Aus Schalter On/off switch Διακόπτης 
ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης

Włącznik Buton pornire/
oprire

Tlačidlo 
napájania

Lade- / Betrieb-
sanzeige

Charging/
operation 
indicator

Ένδειξη 
φόρτισης / 
λειτουργίας

Wskaźnik 
ładowania/
pracy

Indicator 
încărcare/
funcționare

Indikátor 
nabíjania / 
prevádzky

Ladeanschluss Charging 
socket

Υποδοχή
φόρτισης

Gniazdo 
ładowania

Mufă încărcare Zásuvka pre
nabíjanie

Kämme Combs Χτένες Nasadki Piepteni Hrebeňové
nástavce
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Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam 
sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si 
pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu 
isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate 
de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa 
respectati urmatoarele indicatii privind siguranta in utilizarea 
produsului:
1. Cititi cu atentie manualul de instructiuni, chiar daca sunteti 

familiarizati cu aceste aparat. Pastrati manualul pentru 
consultari ulterioare.

2. Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca 
tensiunea de alimentare necesara inscrisa pe eticheta 
produsului, corespunde cu tensiunea retelei.

3. Produsul este destinat doar pentru uz casnic.
4. Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele mentionate in 

manualul de utilizare.
5. Curatati si pastrati aparatul conform instructiunilor din 

capitolul “Curatare si intretinere”.
6. Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la reteaua de 

alimentare:
•	 in cazul in care nu functioneaza corect,
•	 in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit in timpul 

utilizarii,
•	 inainte de dezasamblarea aparatului,
•	 inainte de curatare,
•	 atunci cand nu este utilizat.

7. Atunci cand deconectati cablul de alimentare al aparatului, 
prindeti si trageti de stecherul de alimentare, nu de cablu.

8. Acest produs poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani 
si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta, doar daca 
sunt supravgheati de o persoana responsabila de siguranta 
lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. 
Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie 
sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.

9. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
10. Folosiți doar cablu de încărcare USB inclus pentru a încărca 

dispozitivul.
11. Pastrati aparatul si cablul de alimentare departe de caldura, 
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apa, umiditate, muchii ascutite sau orice alt factor care poate 
deteriora aparatul sau cablul de alimentare al acestuia.

12. Asigurati-va ca, cablul de alimentare nu atinge niciun 
element cald sau ascutit.

13. NU utilizati accesorii neautorizate.
14. NU FOLOSITI aparatul daca stecherul sau cablul sunt 

deteriorate sau daca aparatul este spart.
15. Nu incercati sa reparati singur produsul. În cazul unei 

deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/
reparare. Nu dezasamblati niciodata aparatul.

IMPORTANT!

•	 NU MANIPULATI APARATUL CAND AVETI MAINILE UDE 
SI APARATUL ESTE CONECTAT LA RETEA, PERICOL DE 
ELECTROCUTARE. 

•	 NU SCUFUNDAȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ALTE LICHIDE
•	 APARATUL POATE FI UTILIZAT ȘI SUB DUȘ.
•	 NU PUNEȚI ȘI NU DEPOZITAȚI APARATUL ÎNTR-UN LOC 

DE UNDE AR PUTEA SĂ CADĂ SAU AR PUTEA FI ÎMPINS 
ÎNTR-O CADĂ SAU CHIUVETĂ.

•	 NU ATINGEȚI APARATUL DACĂ A CĂZUT ÎN APĂ. 
DECONECTAȚI-L IMEDIAT DE LA PRIZĂ.

•	 APARATUL ESTE DESTINAT DOAR BĂRBIERITULUI 
PĂRULUI FACIAL.

Acest produs este rezitent la apă conform clasei de protecție 
IPX5, care testează rezistența împotriva apei la un debit 
maxim de 12,5 l/m. În ciuda acestei clasificări, dispozitivul nu 
este rezistent la apă în orice situație.
Dispozitivul este sigur din punct de vedere electric și poate fi 
utilizat în baie – se poate curăța sub jetul de apă, dar nu poate 
fi utilizat sub apă (în imersie).
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ÎNCĂRCARE

Note:
•	 Înainte de încărcare, asigurați-vă că aparatul este oprit.
•	 Asigurați-vă că încărcați complet dispozitivul înainte de 

prima utilizare
•	 Este nevoie de aproximativ 90 de minute pentru a încărca 

aparatul, ceea ce asigură 60 de minute de funcționare.
•	 Dispozitivul se poate încălzi în timpul încărcării/ funcționării 

- este un fenomen normal.

1. Conectați un capăt la cablului de încărcare USB la 
încărcătorul AC (nu este inclus); conectați celălalt capăt la 
mufa de încărcare a aparatului.

2. Când aparatul se încarcă, indicatorul luminează roșu.
3. Când aparatul este încărcat complet, indicatorul este verde.
4. Deconectați cablul de încărcare USB de la aparat și de la 

încărcătorul AC.

Notă: Când bateria este descărcată, indicatorul pâlpâie roșu.

INTRODUCEREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA PIEPTENILOR

Note:
•	 Asigurați-vă că aparatul este oprit când atașați sau 

îndepărtați pieptenii.
•	 Setul include 4 ghidaje, fiecare din ele având diferite lungii 

de tăiere- 1 mm, 3 mm și 5 mm.

1. Atașați pieptenul împingându-l în lamă până când auziți un 
sunet (click).

2. Îndepărtați pieptenul împingând creasta în sus sau în jos.

FUNCȚIONARE

1. Apăsați butonul de pornire/oprire de pe aparat (indicatorul 
verde este aprins).

2. Începeți tunderea. Aparatul permite ca utilizatorul să tundă, 
să aranjeze sau să bărbierească părul facial.
•	 TUNDERE: Utilizați aparatul cu pieptenul atașat. Glisați 

aparatul de ras aproape de piele. Tundeți-vă barba la 
lungimea dorită.
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CURĂȚARE

Generalitati:
•	 Nu scufundați aparatul în apă.
•	 Lama trebuie clătită sub jetul de apă.
•	 Nu folosiți substanțe abrazive sau agenți chimici pentru a 

curăța produsul.
•	 Curățați doar carcasa cu un material textil moale, ușor umed.
•	 Curățați produsul după fiecare utilizare. Curațare regulată 

asigură o performață mai bună.

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
2. Curățați lama și pieptenii utilizând peria, sau se pot clăti sub 

jetul de apă.
3. Asigurați-vă că ștergeți lama și uscați pieptenii înainte de 

următoarea utilizare.

•	 ARANJARE: Utilizați aparatul fără a atașa pieptenul. Lama 
precisă vă permite să creați linii ascuțite și să aranjați 
părul facial.

•	 BĂRBIERIT: Utilizați aparatul fără a atașa pieptenul. 
Datorită lamei duble, puteți să vă bărbieriți în orice 
direcție.

3. Nu apăsați aparatul prea tare. Pentru a obține cele mai bune 
rezultate, mergeți în sensul de creștere al părului.

4. Când ați terminat de utilizat aparatul, apăsați butonul de 
pornire/oprire pentru a opri aparatul.

5. Dacă aparatul a fost utilizat cu pieptenele atașat, îndepărtați 
și curățați pieptenele și aparatul conform instrucțiunilor din 
capitolul ”Curățare”.

DEPOZITARE

•	 Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta este 
curat, uscat și deconectat de la priză.

•	 Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros, intrun loc 
innaccesibil copiilor.
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ÎNLOCUIREA LAMEI

Durata de viață a lamei este de aproximativ 4 luni*. Când 
performanța bărbieritului scade, înlocuiți lama cu una nouă 
(tot capul se poate schimba). Lama se poate achiziționa de pe 
magazinul online teesa.pl sau rebelelectro.com. 
Înlocuți lama cu una originală marca Teesa.

*Durata de viață depinde de lungimea și tipul de creștere, dar și de 
frecvența utilizării.

Pentru a înlocui capul, trageți mai întâi capul uzat și apoi 
împingeți unul nou în aparat până se blochează în poziție.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Utilizați pentru a vă bărbieri, tunde sau aranja barba
Lamelă cu două fețe
Cap adaptiv la forma feței
3 distantiere cu pieptene (1, 3, 5 mm)
Utilizare umeda si uscata
Cap detașabil pentru curățare ușoară
Utilizare fara fir
Indicator încărcare și funcționare

DATE TEHNICE

Clasa de protectie: IPX5
Timp de utilizare: pana la 60 min
Timp de incarcare: pana la 90 min
Nivel de zgomot: < 75 dB
Alimentare: 2 W
Alimentator: 5 V; 1 A 
Baterie: 500 mAh
Dimensiuni: 151 x 37 x 36 mm
Greutate: 100 g
Setul include: 3 distantiere, perie de curățare, cablu de încărcare 
USB, manualul de instrucțiuni
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri 
provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica 
faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci 
cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare 
asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate 
a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati 
in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici 
sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, 
fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care 
pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali 
sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de 
vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.


