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Aparat de ras electric 
Manual de utilizare 

 

 
 
Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare, 
chiar şi în cazurile în care deţinătorii s-au familiarizat anterior cu utilizarea unor tipuri 
similare de aparate. Utilizaţi aparatul doar în maniera descrisă în acest manual de 
utilizare. Păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară. 
 
Păstraţi cutia originală a aparatului, ambalajul, factura şi certificatul de garanţie pe 
întreaga perioadă de garanţie. În cazul necesităţii returnării aparatului, ambalaţi-l în 
materialele originale. 
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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 

 
● Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani şi mai mari şi de către 
persoane cu capacităţi fizice sau mentale reduse sau de către persoane fără 
experienţă, doar dacă sunt supravegheaţi adecvat sau au fost informaţi despre modul 
de utilizare a aparatului într-o manieră sigură şi dacă înţeleg pericolele potenţiale. Nu 
permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. 
● Curăţarea şi întreţinerea trebuie efectuate de copii doar dacă au vârsta de peste 8 ani 
şi doar sub supraveghere. Păstraţi acest aparat şi cablul său de alimentare ferit de copii 
cu vârsta sub 8 ani. 
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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ 
● Despachetaţi cu atenţie produsul şi aveţi grijă să nu aruncaţi nicio parte a ambalajului 
înainte de a identifica toate componentele produsului. 
● Nu utilizaţi niciodată accesorii care nu au fost livrate cu acest produs sau care nu îi 
sunt destinate. 
● Sub nicio formă nu trebuie să încercaţi să reparaţi sau să modificaţi produsul de unul 
singur – pericol de electrocutare! Lăsaţi toate reparaţiile şi reglajele în seama unui 
centru / companii de service specializate. Modificarea produsului pe perioada garanţiei 
anulează garanţia. 
● Nu utilizaţi produsul dacă aveţi mâinile sau picioarele umede. 
● Depozitaţi şi utilizaţi produsul departe de materiale sau soluţii inflamabile sau volatile. 
● Păstraţi produsul departe de temperaturile extreme, lumina directă a soarelui şi 
umiditatea excesivă. Nu utilizaţi aparatul într-un mediu plin de praf. 
● Nu aşezaţi produsul în apropierea radiatoarelor, flăcărilor deschise sau altor aparate 
sau echipamente care reprezintă surse de căldură. 
● Acest aparat este proiectat doar pentru uz casnic. Nu îl utilizaţi în medii industriale 
sau afară! 
● Nu utilizaţi produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. 
 
AVERTISMENT: 
Păstraţi aparatul uscat. 
 
● Înaintea conectării produsului la priza electrică, asiguraţi-vă că tensiunea de pe 
eticheta de caracteristici este aceeaşi cu cea a prizei electrice. 
● Nu aşezaţi cablul de alimentare în apropierea suprafeţelor fierbinţi, sau peste obiecte 
ascuţite. Nu aşezaţi obiecte grele peste cablul de alimentare. Aşezaţi cablul în aşa fel 
încât să nu fie călcat sau să vă împiedicaţi de el. Asiguraţi-vă că acest cablu de 
alimentare nu atinge o suprafaţă fierbinte. 
● În cazul în care cablul de alimentare al produsului este deteriorat, solicitaţi unui centru 
autorizat de service sau unei persoane calificate să îl înlocuiască, pentru a preveni 
pericolele. Este interzisă utilizarea unui produs cu un cablu sau ştecher de alimentare 
deteriorate. 
● Nu deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică prin tragerea cablului. 
● Este interzisă conectarea acestui produs utilizând un comutator declanşator extern, 
timer sau cu comandă la distanţă. 
● Nu pulverizaţi apă sau alte lichide pe acest produs. Nu turnaţi apă sau alte lichide în 
produs. Nu scufundaţi produsul în apă sau alte lichide. 
● Nu reîncărcaţi niciodată produsul în apropierea unei căzi de baie, chiuvetă sau alt 
recipient umplut cu apă. 
● Aparatul de ras electric nu este proiectat pentru rasul în timpul duşului. 
● Dacă urmează să nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, opriţi-l şi deconectaţi 
cablul de alimentare de la priza electrică. Înainte de curăţarea aparatului, procedaţi în 
aceeaşi manieră. 
● Nu lăsaţi niciodată produsul pornit fără supraveghere. 
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● Acordaţi atenţie suplimentară dacă produsul este utilizat în apropierea copiilor. 
Păstraţi întotdeauna ferit produsul de copii. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă 
asigura că nu se joacă cu produsul. 
● Pentru conectarea produsului la priza electrică, utilizaţi doar tipul de adaptor inclus în 
set. 
● Nu utilizaţi acest produs dacă există pe faţă răni deschise, tăieturi, arsuri de soare 
sau eczeme. 
● Nu utilizaţi acest produs pentru a tunde blana animalelor. 
● Acest produs este proiectat doar pentru rasul părului facial, nu este proiectat pentru 
tunderea părului de sub braţe şi din alte zone ale corpului şi nu serveşte pe post de 
epilator. 
● Păstraţi acest produs la o distanţă sigură de păr şi ochi. 
● Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de utilizarea incorectă a 
acestui produs sau accesoriilor sale (răni, arsuri, tăieturi, incendiu, etc.) 
 

ÎNAINTE DE UTILIZARE 

 
Va dura ceva timp până când vă veţi obişnui cu noul dvs. aparat electric, aceasta 
deoarece pielea şi părul dvs. facial necesită aproximativ 2-3 săptămâni să se 
acomodeze cu orice nouă metodă de ras. 
 
Depozitaţi şi reîncărcaţi aparatul electric la o temperatură cuprinsă între 5-35°C. 
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DESCRIEREA APARATULUI ELECTRIC 

 

 
 

1. Cadru cutter 7. Buton de siguranţă împotriva pornirii accidentale 

2. Capac cutter 8. Indicator nivel de încărcare 

3. Cutter 9. Capac protector 

4. Mecanism oscilant cutter 10. Cablu de încărcare 

5. Buton de eliberare cap de ras 11. Perie de curăţare 

6. Buton de pornire 1 + 2 + 3 + 4 Cap de ras 

 

ÎNCĂRCAREA 

 
Dacă încărcaţi aparatul de ras pentru prima dată sau după o perioadă lungă de timp în 
care nu a fost folosit, lăsaţi-l să se încarce continuu timp de cel puţin 15 ore, de ex. 
peste noapte. O încărcare standard durează aproximativ 8 ore. 
 
1. Înainte de încărcare, asiguraţi-vă că aparatul de ras electric este oprit. 
2. Conectaţi cablul încărcătorului la aparatul de ras electric, iar celălalt capăt la o priză 
electrică – indicatorul se va aprinde roşu pe durata procesului de încărcare. 
3. Când este complet încărcat, puteţi să vă radeţi cu acest aparat de ras electric timp de 
aproximativ 45 minute. 
4. Nu lăsaţi aparatul conectat la priza electrică mai mult de 24 ore. 
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UTILIZAREA APARATULUI ELECTRIC DE RAS 

 

 
1. Îndepărtaţi capacul de protecţie A 9. 
2. Porniţi aparatul electric de ras prin acţionarea butonului de pornire A 6 în sus, în 
paralel cu apăsarea butonului de siguranţă A 7. 
3. Deplasaţi aparatul electric de ras rapid peste pielea dvs. în direcţia opusă creşterii 
firului de păr de pe faţă. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, combinaţi mişcările 
drepte şi de rotaţie. Nu este necesară înmuierea pielii înainte de ras sau utilizarea unei 
creme sau gel de ras. 
 
Atenţie: 
Utilizarea unei creme sau gel de ras va cauza deteriorarea ireparabilă a aparatului 
electric de ras! 
 
4. După ce aţi terminat de ras, opriţi aparatul electric de ras prin deplasarea butonului A 
6 în jos, în paralel cu menţinerea apăsată a butonului de siguranţă A 7. 
5. Curăţaţi aparatul electric de ras după fiecare radere (vezi următorul capitol) şi fixaţi 
capacul de protecţie A 9 pe acesta. 
 

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

Curăţarea regulată a aparatului electric după fiecare ras va prelungi durata de viaţă a 
lamelor şi veţi obţine astfel cele mai bune rezultate de radere. 
 
Atenţie: 
Acest aparat electric de ras nu este spălabil – niciuna dintre componentele sale nu pot fi 
spălate utilizând apa sau alte lichide sau agenţi de curăţare. 
 
1. Opriţi aparatul electric de ras. 
2. Îndepărtaţi capacul de protecţie A 6 (Fig. C1). 
3. Apăsaţi butonul de eliberare A 5 şi desprindeţi capul de ras (vezi fig. C2). 
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Recomandare: 
Este cel mai bine să îndepărtaţi capul de ras deasupra unei chiuvete sau coş de gunoi, 
deoarece după fiecare ras, zona de sub capul de ras este plină cu resturi de fire de păr 
facial. 
 
4. Apăsaţi ambele capace ale cutter-ului de ras A2 (vezi fig. D1) şi culisaţi cu atenţie 
întregul mecanism oscilant A4 şi cutterele A3 şi capacele acestora A2. 
5. Din mecanismul oscilant A4, îndepărtaţi ambele cuttere A3 împreună cu capacele 
acestora A2 prin deplasarea lor în lateral (vezi fic. D2 şi D3). 
 
Atenţie: 
Benzile de jos ale mecanismului oscilant A4 sunt foarte ascuţite – fiţi atent când le 
manevraţi! 
 
6. Cutterele A3 vor cădea din ambele capace A2. 
 
Atenţie: 
Cutterele sunt foarte ascuţite, iar manevrarea lipsită de atenţie va conduce la tăieturi – 
acordaţi atenţie suplimentară când le manevraţi în orice fel! 
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7. Utilizaţi peria de curăţare furnizată A11 pentru a curăţa ambele capace ale capului de 
ras A2 (vezi fig. E1) şi ambele cuttere A3 (vezi fig. E2). De-asemenea curăţaţi zona de 
sub capul ras (vezi fig. E3) 
8. Apoi reintroduceţi ambele cuttere A3 unul câte unul în capace A2. 
9. Apoi reintroduceţi ambele capace împreună cu cutterele înapoi în mecanismul 
oscilant A4 şi asiguraţi-vă că marginea de fixare a capacului A2 se potriveşte precis la 
protuberanţa din plastic din partea centrală a mecanismului oscilant A4. 
10. Apoi, inseraţi întregul mecanism în cadrul A1 şi apăsaţi uşor în partea sa centrală, 
în aşa fel încât ambele benzi laterale să se fixeze în cadrul A1. Când sunt ataşate 
corect, ambele capace cutter A2 trebuie extinse peste cadrul A1 cu aprox. 1,5 mm şi 
trebuie să fie capabile să se încline liber în toate direcţiile. 
11. Fixaţi apoi întreg capul de ras în aparatul electric. 
 

 
 

ÎNLOCUIREA CAPULUI DE RAS 

Pentru a menţine o performanţă maximă a aparatului dvs. electric, vă recomandăm să 
înlocuiţi întreg capul de ras cel puţin o dată la fiecare doi ani. 
Capul de ras constă dintr-un mecanism oscilant A4, două cuttere A3, două capace de 
cutter A2 şi un cadru A1. 
Capul de ras este vândut ca set complet sub denumirea de model SENCOR SMX 001. 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
Lungimea cablului de alimentare:    0,25-1,5 m 
Dimensiuni (lăţime x adâncime x înălţime):  57 x 35 x 106 mm 
Greutate:       107 g 
Putere de intrare nominală:    2 W 
Tensiune nominală:     100-240 V 
Frecvenţă nominală:     50/60 Hz 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica textul şi specificaţii tehnice. 
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INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A 

AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI 

 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din localitatea 
dvs. 
 

SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

 
Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul 
că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună 
cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, 
predaţi aceste produse unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod 
alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state 
Europene, puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când 

achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută 
la protejarea resurselor naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate 
de aruncarea necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor 
de colectare a deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu reglementările 
naţionale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz apratele electrice sau electronice, cereţi distribuitorului 
sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.  
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, cereţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale directivelor UE care i se 
aplică. 


