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Caution: Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.
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WASHABLE HAIR CLIPPER

INTENDED USE:

This hair trimmer is designed to shorten and trim hair and beards.  

CHILD SAFETY HAZARDS:

Keep children away from this product.

Small parts can be highly dangerous if swallowed, therefore, keep the hair trimmer and ac-
cessories out of the reach of children. 

ELECTRICAL HAZARDS:

Clean the shaving head by rinsing it off under tap water. However the hair trimmer itself 
must not be immersed in water. The power cord and mains adaptor must not come into 
contact with either water or other liquids; as there is risk of electric shock. 

Never use the hair trimmer over a filled sink or while taking a shower.

If the trimmer or charging station should fall into the water, immediately pull the mains 
adaptor out of the socket.

Unplug the trimmer if it malfunctions; during thunderstorms and when cleaning it.

Do not use if power cord or mains adaptor show any signs of damage.

Do not attempt to open the appliance. 

Only have repairs made by an authorized Campomatic dealer. 

Only use the main adaptor supplied with the trimmer or an adaptor with the same technical 
features, otherwise the appliance could be damaged.

Only plug the mains adaptor into a properly installed socket.

OTHER CAUSES OF INJURY:

The appliance includes a double rechargeable battery pack. It must not be dismantled, ex-
posed to an open flame or short-circuited.

Risk of injury! Caution-damage to the hair trimmer:

Only use original accessories. Never attempt to sharpen the cutting head.

Only cut natural hair with the trimmer.

Do not expose the trimmer to temperatures below -10c or higher than +40c for long periods 
of time.
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FEATURES AT A GLANCE

LOADING THE RECHARGEABLE BATTERY

Before using your hair clipper for the first time, the battery must be fully 
charged.

1. Slide the On/Off switch downwards.

2. Insert the plug of the mains adaptor into the power jack of the hair 
trimmer.

3. Plug the mains adaptor into a power socket outlet. The indicator 
light will not go out when the rechargeable battery is loaded.

NOTE ABOUT THE RECHARGEABLE BATTERY

The rechargeable battery does not have its full capacity from the start. To obtain the 
maximum charge capacity, the battery should be fully charged prior to being used for 
the first time and then the hair trimmer should be used until the batteries are com-
pletely flat. The batteries should then be fully recharged. To increase the life of the 
rechargeable batteries, repeat this charging and discharging procedure.

You can also directly start using the hair clipper by plugging it into an electrical socket.
Unplug the adaptor after use.
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TIPS AND HINTS CONCERNING USE

The hair must be clean and dry.

Only cut small amounts of hair progressively until you reach the desired length. The cutting 
head will jam if you try to work too quickly or try to cut too much hair at once. Let the appli-
ance run for a short time before starting to use it.

The cutting head allows you to finely trim your beard even in the hard to reach places 
around your chin and neck.

THINNING OUT FUNCTION

This function evens out randomly distributed hairs

GUIDE COMB 

Use the guide comb to shorten hair evenly to a length Of 3-15  
mm .  To set the desired length, press the closure latch of the 
guide comb and slide it either upwards or downwardsThe set 
length is indicated on the hair clipper.

SHAPING THE BEARD AND SHAVING THE BACK OF THE NECK CAN BE DONE 
WITHOUT ATTACHMENTS.

1. Remove the attachment 

2. Draw the cutting head at a low angle along your skin without applying pres-
sure.
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CLEANING AND CARE

1. Remove the comb attachment 

2. Press the shaving head towards the back and remove it.

3. Brush out the shaving head insert (it is the area behind the 
shaving head when it has been removed)

4. Reinsert the shaving head by inserting the head latch into 
the groove of the casing.

5. Press the shaving head back into the casing until it locks. 

OILING THE SHAVING HEAD

Oil the shaving head from time to time if you use the trimmer 
regularly. Use non-corroding oil.

1. Remove the comb attachment.

2. Apply one to two drops of oil between the cutting teeth.

3. Turn the trimmer briefly on and then off again to spread 
out the oil.

4. Remove any excess oil by wiping with a cloth.

REPLACING THE SHAVING HEAD

Only use original accessories such as the shaving head, mains adaptor and comb 
attachments. They are available at specialist shops. Never attempt to sharpen the 
shaving head yourself.

DISPOSAL

Disposal of the packaging in the proper manner:

If you wish to dispose of the appliance, turn out the screws and remove the double 
rechargeable battery pack.  Special containers are provided for the disposal of re-
chargeable batteries at public collection points. The other parts of the appliance can 
be disposed of according to your local regulations. 

Details are available at your local authority.
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التخّلص من الجهاز:

تخّلص من التغليف بطريقة سليمة.

اذا كنت ترغب التخلص من الجهاز، فك البراغي وانزع البطاريات.

بعد ذلك يتم اتالف الجهاز.

يتم توفير حاويات خاصة للتخلص من البطاريات القابلة العادة الشحن في محالت بيعها أو مراكز عامة لتجميعها. يمكن 
التخلص من األجزاء األخرى من الجهاز وفقا لألنظمة المعتمد عليها في بلدك. تتوفر التفاصيل عند السلطات المحلية.
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التنظيف و الرعاية:

1-انزع الملحق

2-اضغط على رأس الحالقة الى الوراء لنزعه.

3- نظف بواسطة فرشاة.

4-معاودة ادخال رأس الحالقة بواسطة القفل داخل االخدود.

5-اضغط على رأس الحالقة العادة ادخاله في مكانه.

تشحيم رأس الحالقة:

شحم رأس الحالقة من وقت الى آخر ان كنت تستخدم الجهاز بانتظام.

1-انزع ملحق المشط.

2- ضع قطرة أو قطرتين من الزيت بين شفر التقطيع.

3-دّور الجهاز لفترة وجيزة ثم ضف القليل من الزيت.

4- ازالة أي فائض من الزيت بواسطة قطعة قماش.

استبدال لرأس الحالقة:

دائما اطلب قطع الغيار األصلية.

الملحقات و سائر القطع متوفرة لدى المتاجر المتخصصة.

ال تحاول سن رأس الحالقة. استبدل رأس الحالقة كما هو مذكور في فقرة التنظيف و الرعاية.

تصبح الطاقة ضعيفة بعد فترة وجيزة. شّرج البطاريات أو اذا لزم األمر, استعمل الجهاز رأسا” و هو موصول بالتيار 
الكهربائي.           

مشذب الشعر يسحب الشعر و ال يقطعه, نّظف الرأس وضف القليل من الزيت أو استبدله برأس جديد.
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استخدام المشذب للشعر من دون شحن البطاريات مسبقا:

يمكن أيضا استعمال المشذب رأسا بوصله  بالتيار الكهربائي و المباشرة  بعملية الحالقة.

1- صل المشذب كما هو موصوف في فقرة تركيب و تحضير البطارية  القابلة للشحن.

2- افصل عن التيار عند انتهاء االستعمال.

نصائح :

يجب أن يكون الشعر نظيفا و جافا عندما يتم قطعه.

قص فقط القليل من الشعر

قص الشعر تدريجيا حتى الوصول الى الطول المطلوب. 

سوف  يتعطل رأس الحالقة اذا اسرعت بالقص أو أردت قص كمية كبيرة.

اسمح للجهاز التشغيل لفترة قصيرة في البداية من دون قص الشعر.

من الممكن تشذيب اللحية بدقة بواسطة رأس الحلق من دون الملحق حتى في األماكن التي يصعب الوصول اليها.

يصلح أيضا لشعر الرقبة.

ميزة تخفيف الشعر:

ان هذه الميزة تسّوي الشعر الموزع بطريقة غير متساوية في الحجم.

استخدم المشط لتقصير الشعر بتساوي على  طول من 3 الى 15 مم.

الختيار الطول المناسب، اضغط على قفل دليل  المشط و حّركه اما نزوال أو صعودا.

عّينات الطول موجودة على الجهاز.

ترتيب اللحية و حالقة الرقبة بتمان من دون  الملحق.

 1-انزع الملحق

2-اسحب شفرة الحالقة على البشرة بشكل زاوية منخفضة من دون ممارسة الضغة.
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خطر األذى! الحذر – األضرار للمشذب 

استعمل الملحقات األصلية. ال تحاول جعل رأس الحالقة حادا« بنفسك.

ال تعّرض الجهاز لدرجات الحرارة 10 تحت الصفر و أكثر من 40 فوق الصفر و ذلك لفترات طويلة.

لمحة سريعة عن الميزات

تركيب و تحضير البطارية القابلة للشحن:

قبل أول استعمال, يجب تشريج البطارية كليا.

1- اسحب زر التشغيل / التوقيف نزواًل.

2- ادخل قابس اداة التشريج في المدخل المخصص له في الجهاز.

3- ادخل الكابل في قابس التيار الكهربائي.

سيبقى المؤشر الضوئي مضيء كل فترة تشريج البطاريات.

 

مالحظة حول البطاريات القابلة للشحن:

ال تملك البطارية القدرة الكاملة فورا« من البداية.

للحصول على الحد األقصى للشحن , يجب أن تكون البطارية مشحونة بالكامل قبل أن يتم استخدامها للمرة 
األولى. يجب استعمال المشذب حتى أن تصبح البطاريات فارغة. عندئذ يعاد شحنها بالكامل.

لزيادة عمر البطارية,يجب القيام دائما« بهذه العملية تفريغ و تشريج.
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مجال االستعمال :

هذا المشذب للشعر مصمم لتقصير و تشذيب الشعر و اللحي .

ال تستخدمه لتشذيب الشعر االصطناعي.

مخاطر لألوالد:

ابقي األطفال بعيدا« عن هذا المنتج. في كثير من األحيان ال يقّدرون مخاطر استعمال األجهزة الكهربائية. 
هناك خطر كبير من جرح أنفسهم بشفرة التشذيب . هناك خطر من بلع القطع الصغيرة . لذا يجب الحفاظ على 

المشذب بعيدا« عن متناول األطفال.

األخطار الكهربائية:

نظف رأس الحالقة تحت صنبور من الماء. ال يمكنك غمر باقي المشذب بالماء.

ال تلمس بالماء كابل التغذية و جهاز الشحن مما يؤدي الى صدمة كهربائية .لذلك ال تشحن المشذب فوق حوض 
مليء بالماء أو أثناء االستحمام.

في حال وقع المشذاب أو أداة الشحن في الماء,اسحب الكابل من التيار الكهربائي.

في حال التوقف عن االستعمال , اسحب الكابل من القابس الكهربائي ليصبح غير فّعال .

ال تستعمل المشذب في حال حصول ضرر لكابل التغذية الرئيسي أو لجهاز الشحن.

ال تحاول فتح الجهاز. يقام بأي عملية تصليح فقط عبر كامبوماتك أو مركز الصيانة المخّول من قبل كامبوماتك 
لتجنب األضرار التي قد تنجم عنه ألن ذلك يتطّلب عّدة خاصة.

استخدم فقط المحّول المزّود مع الجهاز أو محّول بالميزات التقنية نفسها. استعمل فقط مقبس كهربائي مثبة

أسباب أخرى لالصابات و األضرار:

يتضمن الجهاز رزمة بطارية قابلة للشحن مزدوجة . ال يجب تفكيكها ,عرضها للهب من النار أو تلفها بواسطة الكهرباء.

ال تستعمل الجهاز في حال العثور على كسر أو ضرر في الملحق.

ان رأس الحالقة حاد  جدا«. كن حذرا« عند االستعمال من دون الملحق.
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كتيب التعليمات 

اقرأ كافة تعليمات السالمة والتشغيل وتقيد بها قبل استخدام هذا المنتج للمرة االولى 
Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B . 35031, Abano Terme (Padova), ITALIA

WWW.CAMPOMATIC.COM

 صنع في الصين
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مشذب الشعر 


