
 05/2021- 1 -  © 2021

HU  Hajnyíró
Az eredeti útmutató fordítása

SHP 460CH



 05/2021- 2 -  © 2021

HU Hajnyíró
Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI 
FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!
Általános figyelmeztetések
 ■ A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi 
fogyatékos személyek, illetve a  készülék használatát 
nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek 
a  tapasztalataival nem rendelkező személyek csak 
a  készülék használati utasítását ismerő és a  készülék 
használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete 
mellett használhatják.

 ■ A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. 
 ■ A  terméket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete 
mellett tisztíthatják.

 ■ A  sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy 
villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben 
áramütés érheti. A  terméket sérült hálózati vezetékkel 
használni tilos.

Figyelmeztetés!
A készüléket tartsa száraz állapotban.

 ■ A  készülék rögzítendő vagy felállítandó részeit úgy kell 
rögzíteni vagy felállítani, hogy azok ne tudjanak a  vízbe 
esni.

A  készüléket fürdőkádban vagy zuhanyozóban ne 
használja. A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb 
folyadékoktól, a  készüléket vízbe vagy más folyadékba 
mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
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Elektromos biztonság
 ■  A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket ne üzemeltesse 

hosszabbító vezetékről.
 ■ A hálózati vezetéket ne tegye éles tárgyakra. A vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
 ■ Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne csípődjön be és ne törjön meg.
 ■ A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzatból, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az 

aljzat megsérülhet. 
 ■ A hálózati vezetéket nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
 ■ A készüléket ne húzza és ne hordozza a hálózati vezetéknél fogva.
 ■ A hálózati vezetéket tartsa száraz állapotban.
 ■ A hálózati vezetéket ne tekerje a készülékre.
 ■ A készüléket ne tárolja és ne használja csatlakoztatott olyan helyen, ahol a készülék vízbe (kádba, mosdóba, medencébe stb.) eshet.
 ■ Amennyiben a készülék vízbe esett, akkor a hálózati vezetéket azonnal húzza ki a  fali aljzatból, a készüléket csak ezt követően szabad a vízből kiemelni. 

Amennyiben a készülék vízbe esett, akkor a készüléket bekapcsolni és használni tilos. A készüléket vigye márkaszervizbe javításra.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT
 ■ A hajnyíró csak otthoni használatra készült, a készülékkel emberi hajat, szakállat és különböző testszőröket lehet nyírni és vágni. A készülék kereskedelmi célú 

használatra vagy állati szőrzet nyírására nem alkalmas.
 ■ A készülékkel kizárólag csak száraz hajat, szakállt és testszőrt lehet nyírni és vágni. A készülékkel nem szabad nedves és vizes hajat, vagy borotvahabbal bekent 

szakállt nyírni.
 ■ A készüléket és tartozékait kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és módon használja.
 ■ A készülékhez csak eredeti, a gyártó által a készülékhez mellékelt tartozékokat használjon.
 ■ A készüléket csak beltérben használja. A készüléket ne használja kültéren.
 ■ A készüléket ne használja hőre érzékeny felületek, aeroszolos permetezők, vagy oxigén adagoló berendezések közelében.
 ■ A hajnyírót és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt szabadban, nedves és poros környezetben ne 

tárolja és ne használja.
 ■ A hajnyírót és tartozékait ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.
 ■ A használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott fésű feltét nem sérült-e meg. Sérült tartozékot használni tilos.
 ■ Használat közben a készülék felmelegszik. Ez normális jelenség.
 ■ A készüléket és tartozékait tartsa kellő távolságban a szemétől.
 ■ Tartozékok le- és felszerelése, a készülék tisztítása és karbantartása előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, továbbá ha a készüléket 

felügyelet nélkül hagyja vagy eltárolja, akkor a készüléket kapcsolja le és válassza le az elektromos hálózatról. A készüléket száraz helyen tárolja.
 ■ A hajnyíró készüléket tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását és karbantartását, a  tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint 

hajtsa végre.
 ■ A készüléken és tartozékain, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtakon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
 ■ Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett, vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.
 ■ A nyírókések kenését szolgáló olajt csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja, illetve azt gyerekektől elzárt helyen tárolja. Az olajt tartsa 

biztonságos távolságban a szemétől illetve forró tárgyaktól.
 ■ A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a hajnyírót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden 

javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
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HU Hajnyíró
Használati útmutató

 ■ A  készülék első használatba vétele előtt olvassa el a  használati útmutatót, akkor 
is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A  készüléket a  jelen használati 
útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később 
is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel 
együtt a jelen használati útmutatót is adja át.

 ■ A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, 
amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve 
garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb 
csomagolóanyagok), a  pénztári bizonylat, a  termékhiba felelősségre vonatkozó 
gyártói nyilatkozat vagy a  garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás 
esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
A1 Nyírófej
A2 Kar a hajnyírási magasság 

beállításához
A3 Be/ki kapcsoló

A4 Akasztószem
A5 Készülékház
A6 Hálózati vezeték

B1 3 mm-es fésű feltét
B2 6 mm-es fésű feltét
B3 9 mm-es fésű feltét
B4 12 mm-es fésű feltét

B5 Fésű
B6 Olló
B7 Kenőolaj a kések kenéséhez
B8 Tisztító ecset

RENDELTETÉS 
 ■ A  készülék kizárólag csak otthoni használatra készült, a  készüléket ipari és 

kereskedelmi célokra használni nem lehet.
 ■ A hajnyíróval száraz és tiszta, vagy enyhén benedvesített hajat lehet nyírni.  
 ■ A  hajnyírót száraz szakáll nyírásához is lehet használni (a  szakállra ne hordjon fel 

habot vagy gélt).
 ■ A hajnyírót nem szabad használni nedves és frissen mosott haj, műhaj, vagy géllel 

kezelt haj nyírásához. 
 ■ A hajnyíróval állati szőröket nyírni tilos. 

HASZNÁLAT 
ELŐKÉSZÜLETEK A NYÍRÁSHOZ

Figyelmeztetés!
A  készüléket ne használja olyan testrészen, ahol nyílt seb, égési 
sérülés, hólyag vagy pattanás stb. van.

 ■ A haj- vagy szakállnyírás megkezdése előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
 ■ A készülékkel a saját vagy más személy haját nyírhatja le. Ha másnak a haját nyírja, 

akkor úgy álljon, hogy a  nyírandó haj körülbelül a  mellmagasságában legyen. 
A hajnyírás ilyen helyzetben a legkényelmesebb. A hajat a nyírás megkezdése előtt 
(a hajnövés természetes irányába) alaposan fésülje meg.

 ■ A lehulló haj elleni védelemhez használjon nyakra és vállra terített törülközőt.
 ■ Minden használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a nyírófej tiszta-e.
 ■ Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a  készülék és fésű feltétek 

sérülésmentességét. Hibás vagy sérült készüléket és tartozékokat használni tilos.

NYÍRÁS A FÉSŰ FELTÉT NÉLKÜL
 ■ Fésű feltét nélkül a készülékkel úgynevezett nullás hajnyírást lehet végezni, illetve 

a haj vonalát (kontúrját) lehet levágni (nyakon, fül körül, pajesznál). 

Figyelmeztetés!
A  bekapcsolt nyírófej minden hajat és szőrt levág, ami a  kések 
közé kerül, ezért óvatosan és körültekintően bánjon a hajnyíróval.

 ■ Az A2 karral állítsa be a nyírási magasságot:
 -  A  legrövidebb hajnyíráshoz az A2 kart nyomja fel teljesen ütközésig. A  hajat 

a  készülék közvetlenül a  fejbőr felett vágja le. Ezzel a  beállítással lehet például 
a  nyakon vagy a  fül körül lenyírni a  hajat. A  kar lefelé mozgatásával a  hajnyírási 
magasság fokozatmentesen állítható be.

 -  A  leghosszabb hajnyíráshoz az A2 kart nyomja le teljesen ütközésig. Ebben 
a helyzetben a hajnyírási magasság kb. 3 mm lesz.

 ■ A  hálózati vezetéket csatlakoztassa fali aljzathoz. A  készüléket az A3 gombbal 
kapcsolja be (és ki). 

 ■ Minden használat után tisztítsa meg a  készüléket (lásd a  tisztítással és 
karbantartással foglalkozó fejezetet).

NYÍRÁS A FÉSŰS FELTÉTTEL
 ■ A készülékhez 4 db fésű feltétet mellékeltünk (B1–B4), amelyekkel 3, 6, 9 és 12 mm-

es hajat lehet nyírni.
 -  a 3 vagy 6 mm-es feltéttel a nyakrészen és oldalt nyírja le a hajat
 -  a 9 vagy 12 mm-es feltéttel a hátul és felül nyírja le a hajat
 ■ A fésű feltétet felülről húzza rá a késegységre, és ütközésig tolja hátra. Kattanás jelzi 

a rögzítést. Ellenőrizze le a fésű feltét megfelelő rögzülését.

Figyelmeztetés!
A  fésű feltétet a  készülék bekapcsolása előtt szerelje fel, illetve 
a fésű feltét leszerelése előtt a készüléket kapcsolja ki.

 ■ Amennyiben a  nyírót először használja, akkor először állítson be hosszabb 
szőrméretet, majd szükség esetén azt később csökkentse.

 ■ A  hálózati vezetéket csatlakoztassa fali aljzathoz. A  készüléket az A3 gombbal 
kapcsolja be (és ki). 

 ■ Minden használat után tisztítsa meg a  készüléket (lásd a  tisztítással és 
karbantartással foglalkozó fejezetet).

TANÁCSOK ÉS TIPPEK
 ■ A  hajat lazán, lassan és nem kapkodva nyírja. Rövid mozdulatokkal nyírja a  hajat 

a teljes fejen.
 ■ Mindig csak kis mennyiségű hajat nyírjon le. Folyamatosan állítsa be a  kívánt 

hajnyírási magasságot.
 ■ Nyírás közben gyakran fésülje a hajat.
 ■ A fésű feltéten először a legnagyobb nyírási magasságot állítsa be, majd fokozatosan 

csökkentse a nyírási magasságot. 
 ■ A  nyírási magasság beállításokat jegyezze fel, hogy legközelebb már elsőre 

a kedvenc frizurát tudja nyírni.
 ■ A hajnyírót lassan, a haj természetes növésével szemben mozgassa.
 ■ Mivel a  haj különböző irányokba növekszik, ezért a  készüléket is különböző 

irányokban kell a fejen mozgatni.
 ■ A nyírási helyet több irányból is közelítse meg a készülékkel, hogy minden hajszálat 

lenyírjon.
 ■ Ügyeljen arra, hogy a nyírófej lapos része felfeküdjön a fejbőrre a nyírás helyén. Így 

biztosítható az egyenletes nyírás. 
 ■ A göndör, vékony vagy hosszú haj nyírását segítse fésűvel, a hajat fésülje a készülék 

mozgási iránya felé.
 ■ A  szakáll nyírását a  természetes növési iránnyal szemben, alulról felfelé végezze, 

a hajnyíró lassú mozgatásával. Az egyenletes szakállnyírás érdekében, a fésűs feltét 
alsó része mindig feküdjön fel az arcbőrére. A fésű feltét ismételt felhelyezése után, 
ne felejtse el beállítani a korábban használt nyírási méretet.

Megjegyzés
Nyírás közben a nyíróegységben és a  fésű feltétekben haj halmozódhat 
fel. A kések között található haj eltávolításához a kart mozgassa fel és le 
(néhányszor).
A  fésű feltétben felhalmozódott haj eltávolítása előtt a  készüléket 
kapcsolja le.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 ■ A készülék tisztításának a megkezdése előtt a készüléket válassza le az elektromos 

hálózatról. A  készülék tisztítását nem szabad megkezdeni, ha az elektromos 
hálózathoz van csatlakoztatva.

 ■ A készülék rendszeres tisztításával biztosíthatja a készülék megbízható működését.

Figyelmeztetés!
A  B1-B4 fésű feltétek és a  B5 fésű kivételével a  készülék és 
egyéb tartozékai nem moshatók el folyó víz alatt. A  hajnyírót 
és a  hálózati vezetéket óvja a  fröccsenő víztől és egyéb 
folyadékoktól, azokat vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

A NYÍRÓEGYSÉG TISZTÍTÁSA
 ■ A késegységről a fésűs feltétet szerelje le (ha fel van szerelve). 
 ■ Az ecsettel távolítsa el a nyíróegységekről a hajat és az egyéb szőrt. 

Figyelmeztetés!
A  késegységekben a  kések élesek, legyen óvatos a  késegység 
megfogása közben.

A FÉSŰ FELTÉT TISZTÍTÁSA
 ■ A  fésű feltéteket a  mellékelt kefével tisztítsa meg, vagy folyó víz alatt mossa 

el. A  tisztítás után puha és száraz ruhával a  feltétet törölje meg, majd hagyja 
megszáradni.

A KÉSZÜLÉK HÁZÁNAK A TISZTÍTÁSA
 ■ A  készülék fogantyúját puha és száraz ruhával törölje meg. A  makacsabb 

szennyeződéseket enyhén benedvesített ruhával távolítsa el. A  felületet törölje 
tökéletesen szárazra.

 ■ A hálózati vezetéket puha és száraz ruhával törölje meg.
 ■ A  tisztításhoz abrazív anyagokat, kemény kefét, benzint, oldószereket stb. 

tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó 
sérüléseket okozhatnak.

A NYÍRÓEGYSÉG KÉSEK KENÉSE
 ■ A  késegység  megfelelő működéséhez, a  késegységet néhány használat után 

olajozza meg.
 ■ A nyíróegységről a fésű feltétet szerelje le (ha fel van szerelve).
 ■ A késekre cseppentsen 1-2 csepp olajat B7, majd tiszta ruhával egyenletesen kenje 

szét. A  felesleges olajat törölje le. A  használatba vétel előtt ellenőrizze le a  kések 
tisztaságát.
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Megjegyzés
Ha elfogy a készülékhez mellékelt olaj, akkor savmentes olajat használjon 
(pl. varrógép olajat).

NYÍRÓFEJ CSERÉJE
 ■ Ha a  nyírófej elkopott vagy elhasználódott, akkor pót nyírófejet A1 

a márkaszervizben vásárolhat.
 ■ Amennyiben önerőből kívánja kicserélni a  nyíróegységet, akkor kizárólag csak 

eredeti nyíróegységet szereljen a készülékre (a következők szerint).
 -  Megfelelő csavarhúzóval csavarozza ki a késegység alsó részén található csavart, 

majd vegye le az alsó és felső késegység részt. 
 -  A készülékre tegye fel az új alsó és felső késegység részt. 
 -  Ellenőrizze le a  két rész illeszkedését. A  kések végei legyenek párhuzamosak. 

A  kart A2 állítsa felső helyzetbe, majd a  kések végét (a  fogakat) úgy állítsa be, 
hogy az felső rész fogai körülbelül 1,2 mm-re legyenek az alsó rész fogaitól.

 -  Az új nyíróegységet csavarral rögzítse a  készülékhez. Amennyiben a  fogak 
nincsenek egymással párhuzamos vonalban, akkor lazítsa meg a csavart és állítsa 
be ismét. A fentiek szerint állítsa be az alsó és felső részt, majd a csavart húzza 
meg.

TÁROLÁS
 ■ A  használat után a  készüléket és tartozékait gyerekeknek elérhetetlen helyen 

tárolja. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet 
hatásának, illetve azt nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.

MŰSZAKI ADATOK 
Névleges tápfeszültség ................................................................................................220–240 V AC
Névleges frekvencia ................................................................................................................50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel ........................................................................................................9 W
Zajszint ..........................................................................................................................................72 dB(A)
Érintésvédelmi osztály ........................................................................................................................... II

A készülék deklarált zajszintje 72 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 
1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A MŰSZAKI ADATOK MAGYARÁZATA 

Érintésvédelmi osztály
II. osztály. – A  felhasználó áramütés elleni védelméről kettős 
szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A  használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen 
adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban arra hívja fel 
a  figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem 
dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és 
újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek 
alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, 
hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben 
is leadható.
A  termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít 

megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a  nem megfelelő 
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi 
hatások megelőzéséhez. A  további részletekről a  helyi önkormányzati hivatal vagy 
a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén 
a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül
Ez a  jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a  terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a  termék eladójához vagy a  helyi 
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós 
műszaki és egyéb előírásnak.


