
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A 
GRUNDIG MS 6240
AKKUMULÁTOROS FÉRFI BOROTVÁHOZ



Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást!

Kedves Vásárló!

Gratulálunk új szerzeményéhez, ehhez az új GRUNDIG MS 6240 akkumulátoros férfi 
borotvához!
Olvassa el az alábbi tájékoztatást alaposan annak érdekében, hogy maximálisan 
kiélvezhesse és még sok-sok évig használhassa ezt a kiváló Grundig terméket.

Felelősségteljes  megközelítés!

A GRUNDIG különös hangsúlyt fektet rá, hogy a szerződésekben meghatározott munka-
körülményeket reális bérekkel kombinálja mind az alkalmazottak, mind a beszállítók esetén, 
ezen felül megpróbálja hatékonyabban felhasználni a nyersanyagokat, hogy évente néhány 
tonnával le tudja csökkenteni a hulladék termelését - ezen felül minden kiegészítőhöz
legalább 5 éves elérhetőséget próbál biztosítani.
Egy élhetőbb jövőért.  

Egy jó ügy érdekében. Grundig.

Ez a készülék megfelel a 2004/108 / EC, a 2006/95 / EC, 2009/125 / EC  és 
az 2011/65 / EU Európai Uniós irányelvek követelményeinek.

Forgalmazó:
 
 Hauser Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89

 Email: info@hauser.eu



A GRUNDIG háztartási készülékeink 
megfelelnek a vonatkozó biztonsági szab-
ványoknak, ezért a sérült készüléket vagy 
tápkábelt a veszélyek elkerülése érdekében 
hivatalos szervizközponttal kell megjavít-
tatni vagy kicseréltetni. A hibás, vagy nem 
szakember által végzett javítás kockázatos, 
és veszélyez-tetheti a felhasználót.
nAz elektromos készülékek használata előtt 
mindig tartsa be az alapvető biztonsági 
óvintézkedéseket.
Olvassa el és őrizze meg a teljes használati 
útmutatót. Amennyiben a készüléket har-
madik fél használja, a kezelési útmutatót is 
mellékelje hozzá.
nEzt a készüléket nem használhatják 8 év 
alatti gyerekek és olyan személyek, akik 
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel rendelkeznek, vagy nincs 
meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, 
hacsak a biztonságukért felelős személy nem 
felügyeli őket, vagy nem látta el őket meg-
felelő utasításokkal a készülék használatára 
és az azzal kapcsolatos kockázatokra vonat-
kozóan.
nA készülék kizárólag otthoni használatra 
szolgál.
nA készülék kizárólag az emberi arcszőrzet 
eltávolításához lett tervezve. Minden egyéb 
felhasználási mód szigorúan tilos!
nSoha ne használja a készüléket, ha azon, a 
vágófejen vagy a hálózati adapteren sérülés 
látható.
nKizárólag a mellékelt tartozékokkal és 
hálozati töltővel használja a készüléket.
nA készülék töltése után mindig húzza ki a 
töltőt a konnektorból.
nA töltőt mindig tartsa szárazon.
nSoha ne használja a készüléket, ha a 
vágófólia vagy a penge láthatóan megsérült.
nVálassza le a kézi egységet a hálózati 
vezetékről, mielőtt víz alatt tisztítaná.
nA készüléket tartsa gyermekek által nem 
hozzáférhető helyen.Ügyeljen arra, hogy 
a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A 
tisztítást és karbantartást nem végezhetik 
gyerekek felügyelet nélkül.
nSoha, semmilyen körülmények között ne 
szerelje szét a készüléket. A nem megfelelő 
kezelésből eredő károkért garanciát nem 
vállalunk. 

Környezetvédelmi információ

A készülék csúcstechnológiás alkatrészekből 
és anyagokból készült. 
Ezek az anyagok ismét fehasználhatóak és 
újrahasznosíthatóak. 
Ezért kérjük, a termék és az elem élettar-
tamának végén azt soha ne a háztartási hul-
ladékkal együtt dobja ki. 
Vigye a készüléket egy olyan gyűjtőhelyre, 
ahol elektromos és elektronikus beren-
dezések újrahasznosításával foglalkoznak. 
Ezt a terméken, a használati útmutatóban 
és a csomagoláson feltüntetett szimbólum 
jelzi . 

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tá-
jékozódjon a helyi hatóságoknál. Segítse Ön 
is a környezet védelmét a használt termékek 
újrahasznosításával.
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ÁTTEKINTÉS

Gombok és alkatrészek

 Tripla vágórendszer 
 (fólia - nyírófei - fólia)
       
 Oldalgombok a fóliakeret lezárásához

 Be- és kikapcsoló gomb 

 LED-es akkumulátor töltöttségielző

 Adapter csatlakozóJa

  Felugró vágófej

 Leválasztható penge blokk

  Oszcillátor/tartó a pengeblokk hoz

  
Tartozékok

  Védősapka 
 

  Tárolótáska 

 Hálózati adapter 
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Úiratölthető akkumulátor használata
 Ha a készüléket a beépített nikkel-fém hi-
brid akkumulátorral használja, az adaptert 
kizárólag a töltésnél alkalmazza. 
Az adapter automatikus 100 -240 V, 50-60 
Hz transzformátorral rendelkezik, mely a 
világ minden részén működik. 
Ezzel az összes nemzetközi AC feszültség 
beállítható. 
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a 
C bekapcsoló gombot. 
2 Csatlakoztassa az adaptert K, a készülék 
csatlakozójához E, majd pedig az adaptert 
dugja be a konnektorba. 
-A töltési folyamot alatt A töltés-mutató LED 
D villog. 
-A töltésmutotó LED kéken villog töltés köz-
ben, majd átvált folyamatos kék fénybe, ha 
a töltés befejeződött.
3 Húzza ki az adaptert K a készülék csat-
lakozójából E, majd pedig a konnektorból.
Megjegyzések
• Az első használat előtt, vagy ha hosszabb 
ideig nem használta a készüléket, töltse fel 
teljesen az akkumulátort (kb. 14 óra). 
• Az egyes használatok után kb. 2 óráig tölt-
se a készüléket. 
• A környezeti hőmérséklet legyen mindig 
15°( és 35°( között. 
• Ha a készüléket töltés közben bekapcsolja, 
a töltés megszakad. 
• Teljesen feltöltött állapotban a készülék 
kb. 50 percig üzemképes. Az akkumulátor 
feltöltése minden egyes használat után nem 
javasolt. Általában, az akkumulátorokat ak-
kor kell tölteni, amikor teljesen lemerültek. 
Ezzel megnövelhető az élettartam. 
• A készülék akkumulátor üzemmódban, 
továbbá a konnektorhoz csatlakoztatott 
adapterrel is használható. 

Borotválkozás  
1 Távolítsa el a műanyag védősapkát I.
Figyelem
A fóliáknak és a penge blokkoknak sértet-
tlennek kell lenniük. 
A borotválkozás előtt távolítson el minden
sérült alkatrészt. 
2 A készülék bekapcsolásához nyomja meg 
a C be-/kikapcsoló-gombot. 
3 Lassan, óvatos mozdulatokkal borotvál-

kozzon a szakáll növekedésével ellentétes 
irányban. A ké-szüléket merőlegesen (90 
°) tartsa a bőréhez. Győződjön meg róla, 
hogy mindkét fólia érintkezik-e a bőréhez.
Figyelem
Ne nyomja túl erősen a készüléket, mert a 
fólia elszakadhat.
4 Használat után a bekapcsoló gomb meg-
nyomásával kapcsolja ki a készüléket C és 
tegye vissza a védősapkát a helyére.

Vágás 
Az arcon vagy a nyakon lévő hosszabb 
szőrszálak, továbbá a szakáll, bajusz és a 
pajesz eltávolításához használja a felugró 
nyírófejet.
1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg 
a C be-/kikapcsoló-gombot. 
2 Nyomja lel a felugró nyírólej alatti 
kapcsolót F teljesen, míg be nem akad a 
helyére. 
3 Használat után nyomja vissza a vágófe-
jet F az alatta található kapcsoló lefelé 
tolásával.
4 A bekapcsoló gomb megnyomásával kap-
csolja ki a készüléket C és tegye vissza a 
védősapkát a helyére.
Tippek és tanácsok
• A nehezen elérhető helyeken, pl. az állka-
pocs alsó részén, mindig húzza feszesre a 
bőrt. 
• Mindig a szakáll természetes növekedési 
irányával szembe mozgassa a készüléket. 
• Vastag vagy dús szakáll esetén, mely nem 
távolítható el egyetlen mozdulattal, ismétel-
je meg többször a műveletet.
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TÁJÉKOZTATÓ 
Általános információk 
A megfelelő teljesítmény és az optimá-
lis eredmények érdekében a készüléket 
rendszeresen kell tisztítani. A készüléket 
puha törlőronggyal és enyhe tisztítószerrel 
tisztítsa. Tisztítószert ne használjon. 

Vízzel történő tisztítás 
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a 
C bekapcsoló gombot. 
Figyelem
Győződjön meg róla, hogy az adapter ne le-
gyen a készülékhez csatlakoztatva.
2 A fóliakeret eltávolításához hüvelykujja 
segítségével nyomja meg az oldalsó gom-
bokat B, és emelje fel a fóliakeret oldalát. 
3 Folyó vízben mossa ki a keretet. 
4 Az összes szőrszál eltávolításához tartsa 
folyó víz alá a penge blokkot, G és kapcsolja 
be a készüléket.
5 Gyengéden rázza 
meg a készüléket, hogy 
a maradék nedvesség 
is eltávozzon, majd egy 
tiszta ruhával törölje 
szárazra a készüléket.
6 Cserélje ki a fóliak-
eretet és hagyja, hogy 
beakadjon a helyére.

Tisztítás kefével 
1 Kapcsolja ki a készüléket. 
2 Távolítsa el a fóliakeretet. Ehhez nyomja 
meg az oldalsó gombokat.
3 A tisztításhoz távolítsa el a penge blokko-
kat G, ehhez nyomja fel őket az oszcilláto-
ron H.
4 Óvatosan kefélje ki a penge blokk- 
ban,a fóliában és a burkolatban beragadt 
szőrszálakat.
5 A tisztítás után erősítsen vissza minden 
alkatrészt.
Figyelem
Győződjön meg róla, hogy az adapter ne le-
gyen a készülékhez csatlakoztatva.
A fólia a tisztítás során javíthatatlanul 
megsérülhet. A megfelelő működés érdeké-
ben a fóliakeretnek megfelelően kell a 
burkolaton elhelyezkednie. Soha ne vegye 
ki a fóliát a keretből. 

A fóliakeret és a penge blokkok cseréje 

A fóliakeretek és a penge blokkok cserél-
hetőek. A megfelelő cserealkatrészek 
cikkszáma (amely két penge blokkot és 
egy fóliakeretet tartalmaz) MSR 72. Kérje 
szakértő kereskedője tanácsát ezzel kapcso-
latban.
 
A fóliakeret cseréje
1 Távolítsa el a lóliakeretet. Ehhez nyomja 
meg az oldalsó gombokat B.
2 Rögzítse az új fóliakeretet a burkolatban.
Figyelem 
Győződjön meg róla, hogy a fóliakeret a 
megfelelő helyen tartózkodik-e, és nem 
tud-e elmozdulni a házon belül.
A penge blokkok cseréje 
1 Távolítsa el a penge blokkokat G, ehhez 
nyomja lel őket az oszcillátoron H.
2 Helyezze fel az új penge blokkot az 
oszcillátorra.
Figyelem 
Győződjön meg róla, hogy a penge blokkok 
megfelelően vannak-e rögzítve a tartón.
Megjegyzés
Az optimális borotválkozási élmény érdeké-
ben a fóliakeretet és a penge blokkot mindig 
egyszerre cserélje le.

Tárolás 
Ha nem tervezi használni a készüléket a kö-
zeljövőben, tegye azt el biztos helyre. 
Győződjön meg róla, hogy a készülék 
valóban ki van-e húzva, és teljesen 
megszáradt-e. 
A készüléket eredeti dobozában, hűvös, 
száraz helyen tárolja. 
A készülék gyermekektől távol tartandó.
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Áramforrás,: 
 
100 - 240 V, 50/60 Hz, 0.5A 

Hálózati adapter 
Kimeneti teljesítmény: 
 
3.6V, 1.2A 

Akkumulátor: 

Nikkel fém hidrid Ni-MH. 

 

Mosható (IPX4) 

 
 Folyó víz alatt mosható. 

A műszaki és formatervezési változtatások 
jogát fenntartjuk! 
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