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Safety precautions
English

To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire, and
damage to property, always observe the following safety precautions.

WARNING
►Power
►
supply
Do not connect or disconnect the power plug to a
household outlet with a wet hand.

Explanation of symbols
The following symbols are used to classify and describe the level
of hazard, injury, and property damage caused when the
denotation is disregarded and improper use is performed.

DANGER

Denotes a potential
hazard that will result in
serious injury or death.

WARNING

Denotes a potential
hazard that could result
in serious injury or death.

CAUTION

Denotes a hazard that
could result in minor injury
or property damage.

The following symbols are used to classify and describe the type
of instructions to be observed.
This symbol is used to alert users to a specific operating
procedure that must not be performed.
This symbol is used to alert users to a specific operating
procedure that must be followed in order to operate the
unit safely.

- Doing so may cause electric shock or injury.

Do not immerse the appliance and AC adaptor in
water or wash it with water.
Do not place the appliance and AC adaptor over or
near water filled sink or bathtub.
Never use the appliance if the AC adaptor is
damaged or if the power plug fits loosely in a
household outlet.
Do not damage or modify, or forcefully bend, pull, or
twist the cord.
Also, do not place anything heavy on or pinch the
cord.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short
circuit.

Keep the appliance dry.
Do not use in a way exceeding the rating of the
household outlet or the wiring.

- Exceeding the rating by connecting too many plugs to one
household outlet may cause fire due to overheating.

Do not use anything other than the supplied AC
adaptor for any purpose. Also, do not use any other
product with the supplied AC adaptor.
(See page 7.)
- Doing so may cause burn or fire due to short circuit.
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Always ensure the appliance is operated on an
electric power source matched to the rated voltage
indicated on the AC adaptor.
Fully insert the power plug.
- Failure to do so may cause fire or electric shock.

Always unplug the power plug from a household
outlet when cleaning.
- Failure to do so may cause electric shock or injury.

Regularly clean the power plug and the charging
plug to prevent dust from accumulating.

- Failure to do so may cause fire due to insulation failure
caused by humidity.
Disconnect the power plug and wipe with a dry cloth.

►In
► case of an abnormality or malfunction
Immediately stop using and remove the power plug
if there is an abnormality or malfunction.
- Failure to do so may cause fire, electric shock, or injury.

<Abnormality or malfunction cases>
••The main unit or AC adaptor is deformed or
abnormally hot.
••The main unit or AC adaptor smells of burning.
••There is abnormal sound during use or charging of
the main unit or AC adaptor.
- Immediately request inspection or repair at an authorized
service center.

►This
►
product
This product has a built-in rechargeable battery. Do
not throw into flame or heat.
- Doing so may cause fluid leak, overheating, or explosion.

Do not modify or repair.

- Doing so may cause fire, electric shock, or injury.
Contact an authorized service center for repair (battery
change, etc.).

English

WARNING

Never disassemble except when disposing of the
product.
- Doing so may cause fire, electric shock, or injury.

►Preventing
►
accidents
Do not store within the reach of children or infants.
Do not let them use it.
- Putting the blade, and/or oil container in the mouth may
cause accidents and injury.

If the oil is consumed accidentally, do not induce
vomiting, drink a large amount of water, and contact
a physician.
If the oil comes into contact with eyes, immediately
wash thoroughly with running water, and contact a
physician.
- Failure to do so may result in physical problems.

This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
- Failure to do so may cause an accident or injury.
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English

CAUTION
►Protecting
►
the skin
Do not press the blade against the skin.
Do not use the clipper for any purpose other than
hair trimming.
Do not directly apply the blades on ears or rough
skin (such as swellings, injuries or blemishes).
- Doing so may cause injury to ears or uneven skin.

Check that the blades are not damaged or deformed
before use.
- Failure to do so may cause skin injury.

►Note
►
the following precautions
Do not allow metal objects or trash to adhere to the
power plug or the charging plug.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short
circuit.

Do not drop or subject to shock.
- Doing so may cause injury.

Do not wrap the cord around the AC adaptor when
storing.

- Doing so may cause the wire in the cord to break with the
load, and may cause fire due to short circuit.

Disconnect the power plug from the household
outlet when not charging.

- Failure to do so may cause electric shock or fire due to
electrical leakage resulting from insulation deterioration.

Disconnect the power plug by holding onto the
power plug instead of the cord.
- Failure to do so may cause electric shock or injury.

►Handling
►
of the removed battery when disposing

DANGER
The rechargeable battery is exclusively for use with
this clipper. Do not use the battery with other products.
Do not charge the battery after it has been removed
from the product.
••Do not throw into fire or apply heat.
••Do not solder, disassemble, or modify the battery.
••Do not let the positive and negative terminals of
the battery get in contact with each other through
metallic objects.
••Do not carry or store the battery together with
metallic jewellery such as necklaces and hairpins.
••Never tear the paper tube.
- Doing so may cause fluid leak, overheating, or explosion.

WARNING
After removing the rechargeable battery, do not
keep it within reach of children and infants.

- The battery will harm the body if accidentally swallowed.
If this happens, consult a physician immediately.

If the battery fluid leaks out, do not touch the
battery with your bare hands.

- The battery fluid may cause blindness if it comes in
contact with your eyes.
Do not rub your eyes. Wash immediately with clean water
and consult a physician.
- The battery fluid may cause inflammation or injury if it comes in
contact with the skin or clothes.
Wash it off thoroughly with clean water and consult a physician.
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Parts identification





English

Intended use
• This clipper is designed for professional use to trim hair. It can be
operated on rechargeable battery.
• Before and after each use, apply oil at the marked places. (See
page 10.)
Failure to apply the oil may cause the following problems.
- The clipper has become blunt.
- Shorter operating time.
- Louder sound.
• Do not use thinner, benzine, alcohol or other chemicals. Doing so
may cause failure, cracking or discoloration of the main body.
Clean the main body only with a soft cloth slightly dampened with
tap water or soapy tap water.
• You should not allow permanent wave lotion, hair dyeing or hair
spray to come into contact with the main body or the blades.
Doing so may result in cracking or corrosion.
• Before using an attachment, check that it has been installed
correctly. Failure to do so may cause hair to be cut too short.
• The following symbol indicates that a specific detachable power
supply unit is required for connecting the electrical appliance to
the supply mains. The type reference of power supply unit is
marked near the symbol.




























A Main body
1 Power switch [ / ]
2 Charge indicator lamp (
3 Appliance socket
B Blade
4 Mounting hook
5 Cleaning lever
6 Moving blade
7 Stationary blade
C 3 mm comb attachment
D 6 mm comb attachment

E AC adaptor (RE9‑83)
8 Charging plug
)
9 Comb attachment shelves
: Cord
; Power plug
Accessories
F Cleaning brush
G Oil
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Charging the clipper
English

• Make sure that the clipper is turned off.

the clipper on the AC
1 Place
adaptor.
the power plug into a
2 Insert
household outlet.

2
1

•• Charging is completed after approx.
8 hours.
•• Check the charge indicator lamp ( )
glows.

the power plug after charging is
3 Disconnect
completed.

(for safety and to reduce energy usage)
•• The charge indicator lamp ( ) continues to glow after
charging is complete. There is no indication to show that
“charging is complete”.
Notes
• If there is crackling noise on radios or other devices while
charging, charge the clipper using a different household outlet.
• When the appliance is not used for 6 months or more, the battery
will weaken (leak battery fluid, etc.). Fully charge the battery
once every 6 months.
• When charging the clipper for the first time or when it has not
been in use for more than 6 months, the lamp on the main body
may not glow for a few minutes, or the operating time may
shorten. Please charge it for more than 16 hours in such cases.
• Recommended ambient temperature for charging is 0 °C – 35 °C.
Battery performance may decrease outside of the recommended
temperature.
• 1 full charge will provide approximately 40 minutes of continuous
operation.

• You can charge the battery before it is completely discharged.
However, it is recommended to charge when the battery is
completely discharged. The battery life depends strongly on
factors such as how it is used and stored.

Using the clipper
• Make sure that the clipper is turned off.
• The appliance may not operate in an ambient temperature
approximately 0 °C or lower.

the trimming heights indicated on the
1 Select
insides and sides of the attachments.
the power switch on the main body to the
2 Slide
“ ” position to turn on the clipper.

Removing and mounting the comb attachments
Mounting the attachment
(Example: in the case of
3 mm)
Slide the attachment until it
clicks.

3mm
click

Removing the attachment
Remove the attachment by pressing
with your thumb.

8
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Care
Removing and mounting the blade
• Make sure that the clipper is turned off.
Removing the blade
Hold the clipper with the switch facing
upward and push the blade with your
thumb while catching the blade in
your other hand.

English

Cleaning
• Clean the clipper and the blade after each use.
(If not cleaned, the motion will become poor and the sharpness
will worsen.)
• Make sure that the clipper is turned off.
1. Brush off any hairs from the
clipper and from around the
blade.

2. Brush off the hairs from the
blade edge.

Mounting the blade
Fit the mounting hook into the blade mounting on the clipper and
push in until it clicks.

3. Brush the hairs out from between
the stationary blade and the
moving blade while pressing
down on the cleaning lever (a)
to raise the moving blade.
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Lubrication

Cleaning the AC adaptor

English

• Apply the oil to the clipper before and after each use.
Apply a drop of the oil to each
indicated point.
Attach the blade to the main
body, turn on the power and
allow to run for approximately
5 seconds.
Failure to apply the oil may
cause the following problems
due to rust, wear or burn out.
- The clipper has become blunt.
- Shorter operating time.
- Louder sound.

Use the cleaning brush to clean hair trimmings and dust in the
charging plug, the comb attachment shelves or in the hole on the
bottom surface.

►►Replacement parts
Replacement part is available at your dealer or Service Center.

You can store your comb attachments in
the comb attachment shelves.

Replacement parts for ER-GP21

Blade

Storing comb attachments

WER9352
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Problem
The clipper has become
blunt.
Operating time is short.
Clipper stopped
functioning.

The clipper cannot be
charged.

Makes a loud sound.

Removing the built-in rechargeable battery
Action
Until problems are solved, please
follow each procedure as follows;
1. Charge the clipper.
(See page 8.)
2. Clean the blade and apply oil.
(See pages 9 and 10.)
3. Replace the blade.
(See page 9.)
4. Have the battery replaced by an
authorized service center.
Push the main body into the charging
stand or appliance plug all the way.

Remove the built-in rechargeable battery before disposing the
clipper.
Please make sure that the battery is disposed of at an officially
designated location if there is one.
This figure must only be used when disposing the clipper, and
must not be used to repair it. If you dismantle the clipper yourself,
it may cause malfunction.
• Remove the clipper from the AC adaptor.
• Slide the power switch to turn on the power and then keep the
power on until the battery is completely discharged.
• Perform steps 1 to 8 and lift the battery, and then remove it.
• Take care not to short circuit the positive and negative terminals
of the removed battery, and insulate the terminals by applying
tape to them.

Charge within the recommended
charging temperature of 0 °C to
35 °C.
Apply oil.
(See page 10.)
Have the battery replaced by an
authorized service center.

If the problems still cannot be solved, contact the store where you
purchased the appliance or a service center authorised by
Panasonic for repair.



English

Troubleshooting











For environmental protection and recycling of materials
This clipper contains a Nickel‑Metal Hydride battery.
Please make sure that the battery is disposed of at an officially
assigned location, if there is one in your country.
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Specifications
English

Power source

See the name plate on the AC adaptor.

Motor voltage

1.2 V

Charging time

Approx. 8 hours

12
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مشخصات
منبع برق

صفحه مشخصات موجود روی آداپتور  ACرا مالحظه کنید.

ولتاژ موتور

 1.2ولت

زمان شارژ

تقریبا ً  8ساعت


فارسى
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عیب یابی
مشکل

ماشین اصالح کند شده است.
زمان کار کوتاه است.
ماشین اصالح کار نمی کند.

ماشین اصالح شارژ نمی شود.

صدای بلندی می دهد.

درآوردن باتری قابل شارژ داخلی
اقدام

تا زمانی که مشکالت برطرف شود ،لطفا ً هر
رویه را به شرح زیر دنبال کنید؛
.1ماشین اصالح را شارژ کنید.
(به صفحه  17مراجعه کنید).
.2تیغه را تمیز کرده و روغن کاری کنید.
(به صفحات  16و  15مراجعه کنید).
.3تیغه را تعویض کنید.
(به صفحه  16مراجعه کنید).
.4با مراجعه به یک مرکز خدمات مجاز ،نسبت
به تعویض باتری اقدام کنید.
بدنه اصلی را به داخل پایه شارژ فشار دهید یا دو
شاخه دستگاه را کامالً فرو کنید.

قبل از دور انداختن ماشین اصالح ،باتری قابل شارژ داخلی آن را بیرون بیاورید.
در صورتی که در کشور شما محلی رسمی برای دور انداختن اين گونه زباله ها اختصاص
يافته است ،لطفا اطمینان حاصل کنید که این باتری در محل مزبور دور انداخته شود.
فقط هنگام دورانداختن ماشین اصالح باید از این شکل استفاده شود و نباید از آن برای تعمیر
ماشین اصالح استفاده کرد .اگر خودتان ماشین اصالح را باز کنید ،ممکن است منجر به
بروز نقص در کار دستگاه گردد.
•ماشین اصالح را از آداپتور  ACجدا کنید.
•برای روشن کردن وسیله کلید برق را فشار دهید و تا وقتی که باتری کامالً تخلیه نشده ،آن
را روشن نگاه دارید.
•مراحل  تا  را انجام داده ،باتری را بلند کنید و سپس آن را بیرون بیاوردید.
•دقت کنید که قطبهای مثبت و منفی باتری بیرون آورده شده اتصالی پیدا نکند ،و با نوار
چسب ،قطبهای مثبت و منفی را عایقکاری نمایید.




شارژ را در دمای توصیه شده  0درجه سانتیگراد
تا  35درجه سانتیگراد انجام دهید.



به آن مقداری روغن بزنید.
(به صفحه  15مراجعه کنید).



با مراجعه به یک مرکز خدمات مجاز ،نسبت به
تعویض باتری اقدام کنید.

اگر باز هم مشکل برطرف نشد ،با فروشگاهی که دستگاه را خریداری کرده اید یا با یک
مرکز خدمات مجاز پاناسونیک برای تعمیر تماس بگیرید.








فارسى

نکات حفاظت از محیط زیست و بازیافت مواد
این ماشین اصالح حاوی باتری هیبرید نیکل -فلز است.
در صورتی که در کشور شما محلی رسمی برای دور انداختن اين گونه زباله ها اختصاص
يافته است ،لطفا اطمینان حاصل کنید که این باتری در محل مزبور دور انداخته شود.
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تمیز کردن آداپتور AC

روانکاری

با استفاده از برس مخصوص تمیز کردن ،ریزههای مو و گرد و غبار موجود در دو شاخه
شارژ ،قفسههای شانههای ضمیمه ،یا سوراخ های تعبیه شده روی سطح تحتانی را بزدایید.

•قبل و بعد از هر بار استفاه ،ماشین را روغن کاری کنید.
به هر یک از قسمت هایی که در تصویر
نشان داده شده یک قطره روغن بزنید.
تیغه را به بدنه اصلی وصل کنید؛ دستگاه را
روشن کنید و اجازه دهید به مدت تقریبا ً 5
ثانیه کار کند.
قصور در روغن کاری می تواند موجب
بروز مشکالت زیر بر اثر زنگ زدگی،
فرسودگی ،یا سوختگی گردد.
	-ماشین اصالح کند شده است.
	-کاهش زمان کارکرد.
	-افزایش صدا.

نگهداری شانههای ضمیمه
میتوانید شانههای ضمیمه را در قفسههای شانههای ضمیمه
نگهداری کنید.

◄◄قطعات یدکی
قطعات یدکی را میتوان از نمایندگی یا مرکز خدمات ما تهیه نمود.
قطعات یدکی مربوط به ER‑GP21

تیغه

WER9352


فارسى
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مراقبت

تمیزکاری

باز و بسته کردن تیغه

•بعد از هر بار استفاده ماشین اصالح و تیغ آن را تمیز کنید.
(اگر تمیز نشود ،حرکت آن ضعیف میشود و تیزی خود را از دست میدهد).
•بررسی و اطمینان حاصل کنید که ماشین اصالح خاموش باشد.

•بررسی و اطمینان حاصل کنید که ماشین اصالح خاموش باشد.
باز کردن تیغه
ماشین اصالح را به گونه ای نگه دارید که کلید به
سمت باال باشد و در حالی که تیغه را در دست دیگر
خود داشته اید ،آن را با انگشت شست فشار دهید.

 .1کلیه موهای اطراف ماشین اصالح و تیغه را
با برس مخصوص تمیز کنید.

 .2با استفاده از برس مخصوص تمیز کردن،
موها را از لبه تیغه بزدایید.

فارسى

بستن تیغه
قالب نصب را در محل نصب تعبیه شده روی دستگاه قرار و فشار دهید تا با صدای کلیک
جا بیافتد.

 .3در حالی که اهرم تمیز کردن ( )را فشار
دادهاید و تیغه متحرک بلند شده ،موهایی که
بین تیغه ثابت و متحرک گیر کرده است را با
برس تمیز کنید.
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شارژ کردن ماشین اصالح

استفاده از ماشین اصالح

•بررسی و اطمینان حاصل کنید که ماشین اصالح خاموش باشد.

•بررسی و اطمینان حاصل کنید که ماشین اصالح خاموش باشد.
•ممکن است دستگاه در دمای محیطی حدود  0درجه سانتیگراد یا کمتر کار نکند.

1
دوشاخه برق را به پریز برق خانگی وصل
2
کنید.
ماشین اصالح را روی آداپتور  ACقرار
دهید.

۲

•شارژ ظرف تقریبا ً  ۸ساعت به اتمام خواهد رسید.
•چراغ نشانگر شارژ ( ) روشن میشود.

3

بعد از تکمیل شارژ ،دوشاخه برق را از پریز بکشید.

1
۱
کلید برق موجود روی بدنه اصلی را بلغزانید و در وضعیت «
2
قرار دهید تا ماشین اصالح روشن شود.


فارسى

(برای ایمنی و کاهش مصرف انرژی)
•بعد از تکمیل شارژ ،چراغ نشانگر شارژ ( ) همچنان روشن میماند .هیچ
نشانگری وجود ندارد که نشان دهد «شارژ کامل شده است».
مالحظات
•اگر هنگام شارژ کردن دستگاه ،رادیو یا سایر دستگاههای مشابه دچار نویز شوند ،ماشین
اصالح را با استفاده از پریز برق دیگری شارژ کنید.
•اگر به مدت  6ماه یا بیشتر از وسیله استفاده نشود ،باتری ضعیف می شود (نشت مایع
باتری و غیره) .هر  6ماه یک بار باتری را به طور کامل شارژ کنید.
•هنگامی که ماشین اصالح را برای اولین بار شارژ میکنید یا چنانچه از ماشین اصالح به
مدت بیش از  6ماه استفاده نشده باشد ،ممکن است چراغ تعبیه شده روی بدنه اصلی به
مدت چند دقیقه روشن نشود ،یا زمان کار کردن دستگاه کوتاهتر شود .در چنین مواردی،
لطفا ً آن را به مدت بیش از  16ساعت شارژ کنید.
•دمای محیط توصیه شده برای شارژ  0درجه سانتیگراد تا  35درجه سانتیگراد است .در
خارج از محدوده دمایی توصیه شده ،ممکن است عملکرد باتری کاهش یابد.
• 1شارژ کامل نیروی کافی برای تفریبا ً  40دقیقه استفاده پی در پی را فراهم خواهد کرد.
•میتوانید قبل از تخلیه کامل باتری هم مجددا ً آن را شارژ کنید .به هر حال ،توصیه میشود
زمانی باتری را شارژ کنید که به طور کامل تخلیه شده باشد .عمر مفید باتری شدیدا ً به
عواملی مثل نحوه استفاده و نگهداری از آن بستگی دارد.

ارتفاع اصالحی که در داخل و طرفین ضمائم درج شده است را انتخاب
کنید.
»

باز و بست کردن شانههای ضمیمه
بستن شانه ضمیمه
(مثال :در صورت استفاده از شانه ضمیمه
 3میلیمتری)
شانه ضمیمه را بلغزانید تا با صدای
«تلق» مالیم جا بیفتد.

3mm
تلق

باز کردن شانه ضمیمه
با شست خود فشار دهید تا شانه ضمیمه جدا شود.
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موارد استفاده
•این ماشین اصالح برای استفاده حرفهای و به منظور پیرایش و اصالح مو طراحی شده
است .برای راهاندازی آن ،میتوان از باتری قابل شارژ استفاده کرد.
•قبل و بعد از هر بار استفاده ،محلهایی که مشخص شدهاند را روغنکاری کنید.
(به صفحه  15مراجعه کنید).
قصور در روغنکاری میتواند موجب بروز مشکالت زیر گردد.
	-ماشین اصالح کند شده است.
	-کاهش زمان کارکرد.
	-افزایش صدا.
•از تینر ،بنزین ،الکل یا سایر مواد شیمیایی استفاده نکنید .انجام این کار ممکن است به
اختالل در کار دستگاه ،ترکخوردگی بدنه اصلی ،یا رنگرفتگی آن منجر شود .بدنه
اصلی را با یک پارچه نرم و کمی مرطوب ،که با آب آشامیدنی خالص و یا محلول آب
آشامیدنی و صابون مرطوب شده است ،تمیز نمایید.
•از تماس لوسیون فر دائمی ،رنگ مو ،یا افشانههای مو با بدنه اصلی دستگاه یا تیغههای آن
جلوگیری کنید.
در صورت تماس این مواد با دستگاه ،ممکن است دستگاه دچار ترکخوردگی ،یا
فرسودگی شود.
•قبل از استفاده از شانه های الحاقی ،بررسی و اطمینان حاصل کنید که شانه به درستی نصب
شده باشد .در غیر این صورت ،ممکن است به کوتاه شدن بیش از حد مو منجر گردد.
•نماد زیر نشاندهنده این است که برای اتصال دستگاه الکتریکی به شبکه برق به یک منبع
تغذیه تفکیکپذیر نیاز است .نوع منبع تغذیه نزدیک نماد مشخص شده است.

شناسايی قطعات





































)

فارسى




بدنه اصلی
 کلید برق [ ] /
 چراغ نشانگر شارژ (
 فیش دستگاه
تیغه
 قالب نصب
 اهرم تمیز کردن
 تیغه متحرک
 تیغه ثابت
شانه ضمیمه mm 3
شانه ضمیمه mm 6

 آداپتور )RE9‑83( AC
 دو شاخه شارژ
 قفسه های شانه های ضمیمه
 سیم برق
 دوشاخه برق
لوازم جانبی
 برس مخصوص تمیز کردن
 روغن
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احتیاط

◄◄محافظت از پوست
تیغه را روی پوست فشار ندهید.
از به کار بردن ماشین اصالح برای هدفی غیر از پیرایش و اصالح مو
خودداری کنید.
از به کار بردن مستقیم تیغه ها روی گوش ها یا پوست زبر (نظیر تورم،
جراحت یا لکه های پوستی) خودداری کنید.
	-انجام این کار ممکن است به آسیب دیدن گوشها یا پوست منجر شود.

قبل از استفاده ،بررسی و اطمینان حاصل کنید که تیغ ها و ضمائم آن کج یا
آسیب دیده نباشند.

	-عدم انجام این کار ممکن است باعث جراحت پوستی گردد.

◄◄به اقدامات احتیاطی زیر توجه کنید
اجازه ندهید اشیاء فلزی یا آشغال به دوشاخه برق یا دو شاخه شارژ بچسبد.

	-این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی بر اثر اتصالی شود.

از انداختن دستگاه یا قرار دادن آن در معرض ضربه خودداری کنید.
	-این کار ممکن است موجب صدمات جانی شود.

هنگام نگهداری ،سیم برق را دور آداپتور  ACنپیچید.

	-انجام این کار ممکن است موجب شکستن رشته های موجود در سیم برق بر اثر
فشار و آتش سوزی به دلیل اتصالی شود.

هنگامی که دستگاه را شارژ نمیکنید ،دوشاخه برق را از پریز بکشید.

	-قصور در انجام این کار ممکن است به برق گرفتگی یا آتش سوزی بر اثر گریز
برق به دلیل آسیب دیدن عایق منجر شود.


برای جدا کردن دوشاخه برق از پریز ،خود دوشاخه برق را بگیرید و از
گرفتن سیم برق خودداری کنید.

	-قصور در انجام این کار ممکن است به برق گرفتگی یا صدمات جانی منجر شود.

◄◄اقدام مقتضی در رابطه با باتری هنگام دورانداختن دستگاه

خطر

باتری قابل شارژ منحصرا ً برای استفاده در این ماشین اصالح ساخته شده
است .از باتری در سایر محصوالت استفاده نکنید.
پس از جدا کردن باتری از محصول ،آن را شارژ نکنید.
••آن به داخل آتش نیندازید و گرما ندهید.
••از لحیمکاری ،اوراق ،یا دستکاری باتری خودداری کنید.
••اجازه ندهید قطب های مثبت و منفی باتری توسط اشیای فلزی با یکدیگر
تماس پیدا کنند.
••باتری را همراه با جواهرات فلزی از قبیل گردنبند و سنجاق سر ،حمل و
نگهداری نکنید.
••هرگز لوله کاغذی دور باتری را پاره نکنید.

	-انجام این کار میتواند به نشت مایع ،گرم شدن بیش از حد ،یا انفجار منجر گردد.

هشدار

پس از جدا کردن باتری قابل شارژ ،آن را از در دسترس کودکان و نوزادان
دور کنید.

	-در صورتی که باتری به طور اتفاقی بلعیده شود باعث آسیب دیدن بدن می شود.
در این صورت ،بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.

اگر مایع باتری به بیرون نشت کرده است ،با دست بدون پوشش آن را لمس
نکنید.

	-در صورتی که آب باتری با چشم ها تماس پیدا کند می تواند باعث نابینایی شود.
چشم های خود را نمالید .بالفاصله با آب تمیز بشویید و با به پزشک مراجعه نمایید.
	-در صورتی که آب باتری با پوست یا لباس تماس پیدا کند می تواند باعث تورم یا
جراحت شود.
به طور کامل با آب تمیز بشویید و با به پزشک مراجعه کنید.

فارسى
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هشدار

دوشاخه برق و دوشاخه شارژ را به طور منظم تمیز کنید تا گرد و غبار
روی آنها جمع نشود.

	-قصور در انجام این کار ممکن است به آتش سوزی به دلیل خرابی عایق بر اثر
رطوبت منجر گردد.
دوشاخه برق را قطع و آن را با یک پارچه خشک پاک کنید.

◄◄در صورت خرابی یا نقص در کار دستگاه
در صورت بروز مشکل یا اختالل در کار دستگاه ،به استفاده از آن خاتمه
دهید و دوشاخه برق را از پریز بکشید.

	-عدم انجام این کار ممکن است باعث آتش سوزی ،برق گرفتگی یا جراحت گردد.

<نمونه های مشکل یا اختالل>
••دستگاه اصلی یا آداپتور  ACتغییر شکل داده یا فوق العاده داغ شده اند.
••دستگاه اصلی یا آداپتور  ACبوی سوختگی می دهند.
••هنگام استفاده یا شارژ ،صدای غیرعادی از دستگاه اصلی یا آداپتور AC
شنیده می شود.
	-بالفاصله به یک مرکز خدمات مجاز مراجعه و درخواست بازرسی کنید.

◄◄این محصول
این محصول دارای یک باتری قابل شارژ داخلی است .از انداختن آن در آتش
یا قرار دادن آن در مجاورت حرارت زیاد خودداری کنید.

◄◄پیشگیری از سوانح
دستگاه را دور از دسترس کودکان یا نوزادان نگه دارید .اجازه ندهید آنها از
آن استفاده کنند.
	-قرار دادن تیغه ،و/یا محفظه روغن در دهان می تواند به بروز سانحه یا صدمات
جسمی منجر گردد.

اگر تصادفا ً روغن را خوردید ،سعی نکنید با استفراغ آن را دفع کنید ،بلکه
مقدار زیادی آب بنوشید و فورا ً به پزشک مراجعه نمایید.
در صورت تماس روغن با چشم ها ،بالفاصله آنها را به طور کامل با آب
جاری بشویید ،و با یک پزشک تماس بگیرید.

	-قصور در انجام این کار ممکن است به مشکالت جسمی منجر شود.

این وسیله برای اشخاصی (شامل کودکان) با توانایی های ذهنی ،فیزیکی یا
حسی کم ،یا افراد فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است ،مگر آنکه
فرد مسئول ایمنی این افراد ،به آنها در مورد چگونگی استفاده از این وسیله
آموزش دهد یا بر کار آنها نظارت داشته باشد .حتما ً باید نظارت شود تا
کودکان با این وسیله بازی نکنند.

	-قصور در انجام این کار ممکن است به سانحه یا صدمات جانی منجر شود.

اگر سیم برق آسیب ببیند ،باید به منظور اجتناب از خطر ،توسط سازنده،
تعمیرکار آن یا افراد مجرب با قطعه مشابه آن تعویض شود.

	-قصور در انجام این کار ممکن است به سانحه یا صدمات جانی منجر شود.

	-انجام این کار میتواند به نشت مایع ،گرم شدن بیش از حد ،یا انفجار منجر گردد.

از دستکاری یا تعمیر آن خودداری کنید.

	-این کار ممکن است موجب برق گرفتگی ،آتش سوزی یا صدمات جانی شود.
برای تعمیرات (تعویض باتری و غیره) ،با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

دستگاه را هیچ وقت به جز هنگام دفع آن ،اوراق نکنید.

فارسى

	-این کار ممکن است موجب برق گرفتگی ،آتش سوزی یا صدمات جانی شود.
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اقدامات احتیاطی و ایمنی
برای کاهش خطر جراحت ،مرگ ،برق گرفتگی ،آتش سوزی و آسیب دیدن دستگاه ،همیشه
اقدامات احتیاطی و ایمنی زیر را رعایت کنید.

شرح عالئم

هشدار

◄◄منبع برق

با دست خیس دوشاخه برق را به پریز برق وصل یا آن را قطع نکنید.

	-این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا صدمات جانی شود.

از عالئم زیر برای طبقه بندی و شرح میزان خطر ،صدمات جانی یا خسارات مالی ناشی از
نادیده گرفتن اخطارها و استفاده نامناسب از دستگاه استفاده شده است.

خطر

خطر بالقوه ای را نشان می دهد که به صدمات جانی شدید و
یا حتی مرگ منجر می شود.

هشدار

خطر بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است به صدمات
جانی شدید و یا حتی مرگ منجر شود.

احتیاط

خطری را نشان می دهد که ممکن است به صدمات جانی یا
خسارات مالی جزئی منجر شود.

از عالئم زیر برای طبقه بندی و شرح نوع دستورالعمل هایی که باید رعایت گردد ،استفاده
شده است.
از این عالمت برای هشدار به کاربران در خصوص یک رویه عملیاتی خاص
که باید از آن اجتناب گردد ،استفاده شده است.



از این عالمت برای هشدار به کاربران در خصوص یک رویه عملیاتی خاص
که اجرای آن برای کارکرد ایمن دستگاه ضروری است ،استفاده شده است.

از فرو بردن دستگاه و آداپتور  ACدر آب یا شستشوی آنها با آب خودداری کنید.
دستگاه و آداپتور  ACرا در مجاورت یا روی سینک یا وان پر از آب قرار ندهید.
چنانچه  ACآداپتور آسیب دیده یا دوشاخه برق خوب در پریز جا نمی افتد و
شل است ،به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکنید.
از آسیب رساندن ،دستکاری ،خم کردن با فشار ،کشیدن یا تاب دادن سیم
برق خودداری کنید.
همچنین ،از قرار دادن اشیای سنگین روی سیم برق یا تحت فشار قرار دادن
آن خودداری کنید.
	-این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی بر اثر اتصالی شود.

دستگاه را در جای خشک نگه دارید.
از به کار بردن آن به نحوی که از ولتاژ تعیین شده برای پریز برق یا سیم
کشی تجاوز کند ،خودداری نمایید.

	-تجاوز از توان تعیین شده با وصل کردن تعداد زیادی دوشاخه به یک پریز برق
می تواند منجر به آتش سوزی بر اثر گرم شدن بیش از حد شود.

از هیچ چیز دیگری به جز آداپتور  ACهمراه دستگاه برای شارژ دستگاه
استفاده نکنید .همچنین ،از آداپتور  ACهمراه دستگاه برای شارژ هیچ
دستگاه دیگری استفاده نکنید( .به صفحه  18مراجعه کنید).
	-این کار ممکن است موجب سوختگی یا آتش سوزی بر اثر اتصالی شود.

همیشه بررسی و اطمینان حاصل کنید که دستگاه را به منبع برقی وصل کنید
که از نظر ولتاژ با ولتاژ درج شده روی  ACهمخوانی داشته باشد.
دوشاخه برق را به طور کامل در پریز فرو کنید.

فارسى

	-کوتاهی در انجام این کار ممکن است به آتش سوزی یا برق گرفتگی منجر شود.

همیشه هنگام تمیز کردن دستگاه ،دوشاخه برق را از پریز بکشید.

	-قصور در انجام این کار ممکن است به برق گرفتگی یا صدمات جانی منجر شود.
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دفترچه راهنما
ماشین اصالح موی حرفهای قابل شارژ
شماره مدل ER‑GP21

فهرست مندرجات
اقدامات احتیاطی و ایمنی 21................................

مراقبت16.....................................................

موارد استفاده18.............................................

عیب یابی14..................................................

شناسايی قطعات 18..........................................

درآوردن باتری قابل شارژ داخلی14.......................

شارژ کردن ماشین اصالح17...............................

مشخصات 13.................................................

فارسى

استفاده از ماشین اصالح 17................................

از حسن انتخاب شما و خرید این محصول پاناسونیک متشکریم.
قبل از راه اندازی این دستگاه ،لطفا ً این دستورالعمل ها را به طور کامل مطالعه کنید و آنها را برای استفاده در آینده نگه دارید.
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Operating Instructions
Rechargeable Professional Hair Clipper
Model No. ER‑GP21
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