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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	  
CITIŢI-‐LE	  CU	  ATENŢIE	  ŞI	  PĂSTRAŢI-‐LE	  PENTRU	  CONSULTARE	  ULTERIOARĂ	  
●	  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.	  	  
●Aceast	  aparat	  de	  bărbierit	  electric	  este	  destinat	  rasului	  părului	  
facial.	  Nu-‐l	  utilizați	  pentru	  a	  rade	  picioarele	  sau	  pentru	  zona	  
axilară	  sau	  pentru	  zona	  inghinală	  ori	  pentru	  îngrijirea	  părului	  de	  
animal.	  
•	  Acest	  aparat	  de	  bărbierit	  electric	  este	  destinat	  uzului	  casnic.	  
Nu-‐l	  folosiți	  în	  scopuri	  comerciale.	  
•	  Utilizați	  numai	  adaptorul	  de	  alimentare,	  cablul	  USB	  și	  
accesoriile	  furnizate	  împreună	  cu	  aparatul	  de	  ras	  electric.	  
•	  Înaintea	  conectării	  produsului	  la	  priza	  electrică,	  asiguraţi-‐vă	  
că	  tensiunea	  de	  pe	  eticheta	  de	  caracteristici	  este	  aceeaşi	  cu	  cea	  
a	  prizei	  electrice.	  
•Nu	  expuneți	  aparatul	  de	  ras	  electric	  sau	  accesoriile	  acestuia	  la	  
mediul	  exterior,	  temperaturi	  extreme,	  lumina	  directă	  a	  
soarelui,	  umiditate	  excesivă	  sau	  medii	  cu	  praf	  excesiv.	  
•	  Nu	  așezați	  aparatul	  în	  apropierea	  radiatoarelor,	  flăcărilor	  
deschise	  sau	  altor	  aparate	  sau	  echipamente	  care	  reprezintă	  
surse	  de	  căldură. 
	  
AVERTISMENT:	  	  
Aparatul	  de	  ras	  electric	  nu	  este	  proiectat	  pentru	  rasul	  în	  duș	  
sau	  în	  cadă,	  așadar,	  păstraţi	  aparatul	  uscat.	  	  
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•	  Încărcați	  și	  utilizați	  aparatul	  de	  bărbierit	  electric	  la	  o	  distanță	  
suficientă	  de	  baie,	  chiuvetă	  sau	  alte	  recipiente	  umplute	  cu	  apă.	  
•	  Această	  aparat	  de	  bărbierit	  electric	  nu	  este	  proiectat	  să	  fie	  
spălat	  sub	  jetul	  de	  apă	  de	  la	  robinet.	  Nu-‐l	  stropiți	  cu	  apă	  sau	  cu	  
alte	  lichide	  și	  nici	  nu-‐l	  scufundați	  în	  apă	  sau	  în	  alt	  lichid.	  
•	  Nu	  vă	  recomandăm	  să	  utilizaţi	  acest	  produs	  dacă	  există	  pe	  
faţă	  zone	  cu	  răni	  deschise,	  tăieturi,	  arsuri	  de	  soare	  sau	  eczeme.	  
•	  Atunci	  când	  aparatul	  de	  ras	  electric	  este	  pornit,	  păstraţi	  acest	  
produs	  la	  o	  distanţă	  sigură	  de	  păr	  şi	  ochi.	  
•	  Depozitați	  aparatul	  de	  ras	  electric	  cu	  capacul	  de	  protecție	  
plasat	  pe	  folia	  de	  ras	  pentru	  a	  preveni	  deteriorarea	  sa.	  
•	  Nu	  așezați	  cablul	  USB	  în	  apropierea	  locurilor	  fierbinți	  sau	  
peste	  obiecte	  ascuțite.	  
•Nu	  utilizați	  aparatul	  de	  ras	  electric,	  cablul	  USB	  sau	  
adaptorul	  de	  alimentare	  dacă	  este	  deteriorat.	  Un	  cablu	  USB	  sau	  
un	  adaptor	  de	  alimentare	  deteriorat	  trebuie	  înlocuit	  cu	  unul	  
nou	  de	  același	  tip.	  Pentru	  orice	  reparații	  aduse	  aparatului,	  
înlocuirea	  cablurilor	  USB	  sau	  a	  adaptoarelor	  de	  alimentare	  
deteriorate,	  vă	  rugăm	  să	  contactați	  un	  centru	  de	  service	  
autorizat.	  Nu	  reparați	  singur	  aparatul	  de	  ras	  și	  nu	  îl	  modificați	  în	  
niciun	  fel	  pentru	  a	  preveni	  apariția	  unei	  situații	  periculoase.	  
Prin	  manipularea	  produsului,	  riscați	  să	  vă	  anulați	  drepturile	  
legale	  care	  rezultă	  din	  performanța	  nesatisfăcătoare	  sau	  din	  
garanția	  calității	  produsului.	  
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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.	  	  

DESCRIEREA	  APARATULUI	  DE	  RAS	  

 

1	  Cap	  de	  ras	  detașabil	  
2	  Buton	  de	  eliberare	  al	  capului	  de	  ras	  
3	  Buton	  de	  protecție	  împotriva	  pornirii	  accidentale	  
4	  Comutator	  de	  alimentare	  
5	  Indicator	  luminos	  al	  încărcării	  
6	  Balamalele	  rotative	  ale	  capului	  de	  ras	  
7	  Accesoriul	  de	  bărbierit	  
8	  Lama	  accesoriului	  de	  bărbierit	  
9	  Butonul	  pentru	  eliberarea	  accesoriului	  de	  bărbierit	  
10	  Cablu	  de	  alimentare	  
11	  Perie	  de	  curățare	  
12	  Carcasă	  de	  protecție	  
	  
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	  exemplu	  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	  10.	  
2.	  Porniţi	  aparatul	  electric	  de	  ras	  prin	  acţionarea	  butonului	  de	  pornire	  A	  4	  în	  sus,	  în	  paralel	  cu	  
apăsarea	  butonului	  de	  siguranţă	  A	  3.	  
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:	  	  

Aceast	  aparat	  de	  bărbierit	  electric	  nu	  este	  proiectat	  să	  fie	  spălat	  sub	  jetul	  de	  apă	  de	  la	  robinet.	  Nu-‐l	  
stropiți	  cu	  apă	  sau	  cu	  alte	  lichide	  și	  nici	  nu-‐l	  scufundați	  în	  apă	  sau	  în	  alt	  lichid.	  Nu	  îl	  spălați	  cu	  agenți	  de	  
curățare.	  Aceste	  lucruri	  se	  aplică	  și	  componentelor	  sale.	  

Notă:	  Poate	  dura	  până	  la	  trei	  săptămâni	  ca	  pielea	  dumneavoastră	  să	  se	  acomodeze	  la	  noua	  metodă	  
de	  ras.	  

4.	  După	  ce	  aţi	  terminat	  de	  ras,	  opriţi	  aparatul	  electric	  de	  ras	  prin	  deplasarea	  butonului	  A	  4	  în	  jos,	  în	  
paralel	  cu	  menţinerea	  apăsată	  a	  butonului	  de	  siguranţă	  A	  3.	  
5.	  Curăţaţi	  aparatul	  electric	  de	  ras	  după	  fiecare	  radere	  (vezi	  următorul	  capitol)	  şi	  fixaţi	  capacul	  de	  
protecţie	  A	  10	  pe	  acesta.	  	  

Utilizarea	  funcției	  de	  bărbierit	  pentru	  îngrijire	  
1.	  Glisați	  lama	  de	  tuns	  prin	  împingerea	  butonului	  de	  eliberare	  a	  accesoriului	  de	  bărbierit	  în	  jos.	  
2.	  Porniți	  aparatul	  de	  bărbierit	  electric	  prin	  deplasarea	  comutatorului	  de	  pornire	  în	  sus	  în	  timp	  ce	  
țineți	  în	  același	  timp	  apăsată	  siguranța.	  
3.	  După	  terminarea	  bărbieritului,	  opriți	  aparatul	  de	  ras	  electric	  și	  fixați	  lama	  de	  tăiere.	  
4.	  După	  fiecare	  utilizare,	  curățați	  aparatul	  de	  ras	  (vezi	  capitolul	  următor).	  
	  
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:	  	  

Aceast	  aparat	  de	  bărbierit	  electric	  nu	  este	  proiectat	  să	  fie	  spălat	  sub	  jetul	  de	  apă	  de	  la	  robinet.	  Nu-‐l	  
stropiți	  cu	  apă	  sau	  cu	  alte	  lichide	  și	  nici	  nu-‐l	  scufundați	  în	  apă	  sau	  în	  alt	  lichid.	  Nu	  îl	  spălați	  cu	  agenți	  de	  
curățare.	  Aceste	  lucruri	  se	  aplică	  și	  componentelor	  sale.	  
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1.	  Opriţi	  aparatul	  electric	  de	  ras.	  
2.	  Îndepărtaţi	  capacul	  de	  protecţie	  A	  10.	  
3.	  Apăsaţi	  butonul	  de	  eliberare	  A	  2	  şi	  desprindeţi	  capul	  de	  ras.	  

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.	  Utilizați	  peria	  de	  curățare	  furnizată	  pentru	  a	  curăța	  capul	  de	  ras,	  zona	  sub	  cap	  și	  lama	  de	  tuns.	  
5.	  Fixați	  lama	  și	  capul	  de	  ras.	  
	  

ÎNLOCUIREA	  CAPULUI	  DE	  RAS	  	  

Pentru	  a	  menţine	  o	  performanţă	  maximă	  a	  aparatului	  dumneavoastră	  de	  ras	  electric,	  vă	  recomandăm	  
să	  înlocuiţi	  întreg	  capul	  de	  ras	  în	  funcție	  de	  gradul	  de	  uzură.	  

Capul	  de	  ras	  este	  vândut	  ca	  set	  complet	  sub	  denumirea	  de	  model	  SENCOR	  SMX	  004.	  	  

	  

1.	  Apăsați	  butonul	  de	  eliberare	  al	  capului	  de	  bărbierit.	  
2.	  Înclinați	  capul	  de	  ras	  în	  poziție	  orizontală.	  
3.	  Trageți	  în	  sus	  pentru	  a	  scoate	  capul	  de	  ras.	  
4.	  Introduceți	  capul	  nou	  în	  ordine	  inversă	  până	  când	  auziți	  un	  clic	  sonor.	  
5.	  Veți	  auzi	  un	  clic	  sonor	  în	  capul	  de	  bărbierit.	  
6.	  Capul	  de	  ras	  este	  acum	  înlocuit	  cu	  succes.	  
	  

SPECIFICAŢII	  TEHNICE	  	  

Aparat	  de	  ras	  electric	  
Tensiune	  nominală:...............................................................................................................................	  3V	  
Nivel	  de	  zgomot.............................................................................................................................73dB(A)	  
Dimensiuni	  (lăţime	  x	  adâncime	  x	  înălţime):................................................................	  5.5	  ×	  5.3	  ×	  13.5	  cm	  	  
Greutate:	  ...........................................................................................................................................150g	  
Puterea	  nominală.................................................................................................................................3W	  
Frecvenţă	  nominală:..........................................................................................................................50Hz	  



Aparat	  de	  ras	  electric	  
SMS	  4011BL	  /	  SMS	  4012GR	  /	  SMS	  4013RD	  /	  SMS	  4014TQ	  

	  
Voltaj	  nominal.........................................................................................................................220-‐240V	  
	  

Nivelul	  de	  emisie	  declarat	  al	  aparatului	  este	  de	  73	  dB	  (A),	  ceea	  ce	  reprezintă	  un	  nivel	  A	  de	  putere	  
acustică	  în	  raport	  cu	  o	  putere	  acustică	  de	  referință	  de	  1	  pW.	  

Explicarea	  terminologiei	  tehnice	  

Clasa	  de	  protecție	  pentru	  protecția	  împotriva	  șocurilor	  electrice:	  
Clasa	  II	  -‐	  Protecția	  împotriva	  șocurilor	  electrice	  este	  asigurată	  prin	  izolație	  dublă	  sau	  greu.	  
	  

Ne	  rezervăm	  dreptul	  de	  aduce	  modificări	  textului	  și	  specificațiilor	  tehnice.	  

 

INSTRUCŢIUNI	  PENTRU	  SCOATEREA	  CORECTĂ	  DIN	  UZ	  A	  PRODUSULUI	  
	  
Instrucţiuni	  şi	  informaţii	  legate	  de	  scoaterea	  din	  uz	  a	  materialelor	  utilizate	  la	  ambalaj	  
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	  aparatele	  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	  este	  conform	  cu	  reglementările	  şi	  normele	  UE	  privind	  siguranţa	  electrică	  şi	  
electromagnetică.	  
	  
Modificările	  de	  text,	  design	  şi	  specificaţii	  tehnice	  pot	  să	  intervină	  fără	  notificare	  prealabilă	  şi	  ne	  
rezervăm	  dreptul	  de	  a	  efectua	  astfel	  de	  modificări.	  
	  


