
Operating Instructions
(Household) Rechargeable body shaver

Model No. ES2265

Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.
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Warning / Caution
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•

•

•
•

•

► Warning
Charge the appliance correctly according to these Operating
Instructions.(See page 3 “Charging”.)
This appliance contains battery that is only replaceable by 
skilled persons. Please contact an authorized service center 
for the details of repair.

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 3.)
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. 

Do not immerse the AC adaptor in water or wash it with water.

Do not charge the shaver where the temperature is below 
0 °C or above 40 °C, where it will be exposed to direct 
sunlight or a heat source, or where there is a lot of moisture.
Charge the shaver for at least 16 hours when charging it for 
the first time or when it has not been used for more than 6 
months.

Cleaning the shaver
When you clean the shaver with water, do not use salt water 
or hot water. Wipe it with a cloth dampened with soapy water. 
Do not use thinner, benzine or alcohol.

Storing the shaver
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.
Store the charger in a dry area where it is protected from 
damage.
Do not disassemble the appliance. Take it to a qualified 
service person when service or repair is required.

•

•

•

•

•

•

► 

► 

Before use

Using the shaver

•

•

► 

► 

This WET/DRY body shaver can be used for wet shaving with 
soap lather or for dry shaving. Use the watertight shaver in the 
shower and clean it in water. The following is the symbol of Wet 
body shaver. The symbol means that the hand-held part may be 
used in a bath or shower. 

Our research has shown that you can enjoy closer and 
smoother shaves with the sharp blades. And our pop-up trimmer 
will be able to cut longer hairs with ease.

Caution - The outer foil is very thin and can be damaged if not 
used correctly.

Check that the outer foil is not damaged before using the 
shaver. Do not use the shaver if the outer foil is damaged 
because you will cut your skin.
Be sure to lubricate the outer foil or the blades before using 
the shaver. Failure to do so may cause the shaver to pull your 
hairs or damage to skin.

•

• Do not apply strong pressure to the skin, repeatedly rub over 
the same area, hold in one spot on the skin, or apply in a 
jabbing motion when using the shaver. Doing so may cause 
damage to skin, inflammation or increased pain.
Do not use for facial shaving.

Charging the shaver
•
•

•
•

•

► 
Dry the shaver completely before charging it.
Do not attempt to use a charger other than the included one 
which is specifically designed for this model. Use only the 
included charger.
Keep the charger away from water and handle it only with dry hands.
The shaver may become warm during use and charging. 
However, this is not a malfunction.
Hold the adaptor when disconnecting it from the household 
outlet. If you tug on the supply cord, you may damage it.
The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, 
the appliance should be scrapped.
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Parts	identification
































 





 Protective cap
 Foil frame
 Outer foil
 Pop‑up trimmer
 Pop‑up trimmer switch

 Inner blade
 Main body
 Trimmer for beards
 Foil frame release buttons
 Switch lock button

 OFF/ON switch
 Charge indicator lamp
 Handle

 � mm comb attachment
 6 mm comb attachment
 9 mm comb attachment
 Comb attachment for beards
 Charger (RE7‑48)
 Power cord

 Cleaning brush
 Oil

Charging	the	shaver
Char

ge

Place the shaver on the charger to charge it.
You can charge the shaver in 8 hours.

11 Turn	off	the	shaver.	

22 Plug	the	power	cord	
into	a	household	
outlet	and	place	the	
charger	on	a	flat	
surface.

33 Ensure	that	the	
marks	of	the	handle	
and	the	main	body	
are	aligned	with	
each	other.

4

3

44 Insert	it	in	the	charger	as	illustrated.

The charge indicator lamp lights and stays on until the shaver is 
removed from the charger.
A full charge will supply enough power for approx. 4 shaves of 7 
minutes each.

•

•
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Fixing	the	charger	to	the	wall
1. Attach two screws to the wall as 

illustrated.
Screws are sold separately.

2. Hook the charger onto these 
screws.

�. Plug the power cord into a 
household outlet.

•

Using	the	shaverShav
e

Trim your hair using the pop‑up trimmer if it is longer than 5 mm.

Wet/foam	shaving
Shaving with soap lather makes the skin slippery for a closer 
shave. Do not use shaving cream, skin cream or skin lotion as it 
will clog the blades.

11 Wet	your	skin	and	remove	the	protective	cap.	

22 Wet	the	outer	foil	and	place	a	small	quantity	of	
liquid	body	soap	on	the	outer	foil.

33 While	pressing	the	switch	lock	
button,	slide	the	OFF/ON	switch	
upwards.

44 Press	gently	so	that	the	whole	of	the	outer	foil	
is	in	close	contact	with	the	skin.



55 Apply	the	shaver	to	your	skin	
and	press	gently	while	moving	
it	slowly	against	the	direction	
the	hair	grows.

Underarm Legs Arms

Hold your arm up 
enough to stretch 
the skin and shave 
back and forth.

Move the shaver 
from ankle to 
knee.

Move the shaver 
from outside to 
inside.

For	the	best	results
Pull the skin taut where the area is prone to sagging (on the 
inside of the knees and elbows).

Dry	shaving
You can also shave without wetting your skin or the outer foil.

Using	the	pop-up	trimmer
1. Slide the pop‑up trimmer switch upwards.
2. Slide the OFF/ON switch upwards.
�. Apply the shaver to your skin and press gently 

while moving it slowly.
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For	bikini-line
Use the pop‑up trimmer for bikini‑line.

Using	the	comb	attachments
1. Select the attachment and attach it onto the 

shaver.
2. Slide the pop‑up trimmer switch upwards.
�. Slide the OFF/ON switch upwards.
4. Apply the shaver to your skin and press gently 

while moving it slowly against the direction the 
hair grows.

Trim slowly and with care to avoid hairs being 
caught in the comb attachment.
Clean the shaver when it is no longer shaving 
well or when it is clogged.

•

•

Using	the	handle

Shaving	hard-to-reach	areas	(calves,	backs,	etc.)
1. Turn off the shaver.

Handle movement will be stiff if switch is left 
ON.

2. Extend the handle by sliding it until it clicks.
Adjustable to either �7.5 mm or 75 mm.

�. Bend the handle when it is fully extended.
Adjustable by 15° in total of 6 steps.

•

•

•



4. Slide the OFF/ON switch 
upwards.

5. Apply the shaver to 
hard‑to‑reach areas and 
slide it gently.

Using	the	trimmer	for	beards
Comb your beard or sideburns before trimming them.

Do not wet beard with shaving foam or similar products. A wet 
beard will form bunches and will make it difficult to maintain an 
even length.

Trimming	your	moustache
1. Attach the comb attachment for beards and slide 

the trimmer for beards upwards.

•
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2. Grasp the sides of the comb attachment for 
beards and move it to the desired trimming length.

Adjustable by 1.5 mm from 2.0 mm to 14.0 mm 
in 9 steps.

•

�. Slide the OFF/ON switch upwards.
4. Move the shaver upwards with the OFF/

ON switch facing upwards as illustrated.

Shaping	your	moustache
1. Slide the trimmer for beards 

upwards and turn on the 
shaver.

2. Trim around your moustache.
If you wish to have a rounded 
line, hold the shaver on its 
side.

•

Shaping	your	sideburns
1. Slide the trimmer for beards upwards and turn 

on the shaver.
2. Cut your sideburns.





Cleaning	the	shaverClea
n

1. Press the foil frame release 
buttons to remove the foil 
frame.

2. Remove the inner blade by 
grasping it firmly at both 
ends and pulling straight 
away from the shaver. 

�. Clean with running water.
4. Wipe off any drops of water 

with a dry cloth.

Cleaning	with	brush
You can also clean the shaver with the cleaning brush.
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Lubrication
Apply the oil to the outer foil, the pop‑up trimmer, and the trimmer 
for beards before and after each use.

Outer	foil	and	pop-up	trimmer
1. Apply a drop of oil to the 

outer foil.
2. Raise the pop‑up trimmer 

and apply a drop of oil.
�. Turn on the shaver, and 

run it for a few seconds.
 

Trimmer	for	beards
1. Remove the inner blade 

and slide the pop‑up 
trimmer switch upwards.

2. Apply one or two drops of 
oil to the points indicated 
by arrows.





Replacing	the	outer	foil	and	the	inner	blade

outer foil once every year

inner blade once every two years

Replacing	the	outer	foil
Never remove the outer foil at any time other than when replacing 
it.
1. Press the foil frame release buttons 

to remove the foil frame.
2. Squeeze the front and the back side 

of the foil frame and lift up one of the 
two knobs on the outer foil.

�. Slip the outer foil into the frame and 
guide the plastic edges onto the 
hooks in the foil frame until it clicks 
into the shaver.

Replacing	the	inner	blade
1. Press the foil frame release buttons to remove the foil frame.
2. Remove the inner blade by grasping it firmly at both ends and 

pulling straight away from the shaver. 
�. To insert the new inner blade, hold the blade at both ends and 

press downward until it snaps into the shaver.
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Removing the built-in rechargeable battery 
Remove the built-in rechargeable battery before disposing of the 
shaver. 

Remove the battery as illustrated.
Discharge the battery completely before removing it.
Please take care not to short-circuit the battery.

For environmental protection and recycling materials
This shaver contains Nickel-Metal Hydride battery.
Please make sure that the battery is disposed of at an officially 
designated location if there is one in your area.

•
•
•
•

ES2265_ARA.indb   8 2011/09/17   14:21:54

SPECIFICATIONS
Power source: 220-240 V AC, 50-60 Hz
Motor voltage: 1.2 V DC
Charging time: Approx. 8 hours
This product is intended for household use only.

The battery is to be disposed of safely.
Do not dismantle or replace the battery. Otherwise you can’t 
use the shaver again. This could cause fire or an electric shock. 
Replace them at an authorized service center.

Remove the trimmer from the AC adaptor.
Press the power switch to turn on the power and then keep the 
power on until the battery is completely discharged.
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تحديد الشارب
حرك أداة تشذيب اللحية ألعلى وشغل   .1

الماكينة.
شذب جوانب الشارب.  .2

إذا أردت عمل خط مستدير بالشارب، 
أمسك الماكينة من الجانب.

•

تحديد السوالف
حرك أداة تشذيب اللحية ألعلى وشغل الماكينة.  .1

احلق السوالف.  .2

تنظيف الماكينة
التنظيف

اضغط على زري تحرير اإلطار المعدني   .1
لنزعه.

انزع الشفرة الداخلية بإمساك طرفيها   .2
بإحكام وجذبها في وضع مستقيم بعيدًا 

عن الماكينة. 





نظف الماكينة بماء جار.  .3
جفف قطرات المياه باستخدام قطعة قماش   .4

جافة.

التنظيف بالفرشاة
يمكنك أيضًا تنظيف الماكينة بفرشاة التنظيف.

التزييت
ضع الزيت على الغالف المعدني الخارجي وعلى أداة التشذيب المنبثقة وأداة تشذيب اللحية 

وذلك قبل وبعد كل استخدام للماكينة.
الغالف المعدني الخارجي وأداة التشذيب المنبثقة

ضع قطرة من الزيت على الغالف   .1
المعدني الخارجي.

ارفع أداة التشذيب المنبثقة ثم ضع   .2
قطرة من الزيت.

شغل الماكينة واتركها تعمل لثوان   .3
قليلة.

  

أداة تشذيب اللحية
انزع الشفرة الداخلية ثم حرك مفتاح   .1

أداة التشذيب المنبثقة ألعلى.
ضع قطرة أو قطرتين من الزيت في   .2

المواضع المشار إليها باألسهم.
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استخدام األمشاط الملحقة
حدد المشط الملحق ثم ثبته في الماكينة.  .1

حرك مفتاح أداة التشذيب المنبثقة ألعلى.  .2
حرك مفتاح اإليقاف/التشغيل ألعلى.  .3

ضع ماكينة الحالقة على البشرة واضغط برفق مع تحريكها ببطء   .4
عكس اتجاه منبت الشعر.

شذب الشعر برفق وحرص لتجنب انحشاره في المشط الملحق.
نظف الماكينة إذا لم تعد تعمل بكفاءة أو في حال انسدادها.

•
•

استخدام المقبض
حالقة المناطق الصعبة )عضلة الساق واألجزاء الخلفية، إلخ(.

قم بإيقاف تشغيل الماكينة.  .1
ستكون حركة المقبض قوية عندما يكون المفتاح في وضع التشغيل 

.ON
قم بإطالة المقبض بتحريكه حتى تسمع صوت طقطقة.  .2

يمكن ضبط المقبض على 37.5 مم أو 75 مم.
يمكنك ثني المقبض عند إطالته آلخره.   .3

ويمكنك ضبط المقبض لمسافة 15 مم بإجمالي 6 درجات.

•

•

•
حرك مفتاح اإليقاف/التشغيل   .4

ألعلى.
ضع الماكينة على المناطق التي   .5
يصعب الوصول إليها ثم حركها 

برفق.



استخدام أداة التشذيب لشعر اللحية
مشط شعر اللحية أو السوالف قبل تشذيبهما.

ال ترطب شعر اللحية برغوة الحالقة أو منتجات مشابهة، حيث يؤدي هذا إلى وجود نتوءات 
تجعل من الصعب الحفاظ حتى على مستوى واحد للتشذيب.

تشذيب الشارب
قم بتثبيت المشط الملحق الخاص بشعر اللحية واسحب أداة تشذيب   .1

اللحية ألعلى.

أمسك جانبي المشط الملحق الخاص بشعر اللحية ثم حركه إلى مستوى   .2
طول التشذيب المطلوب.

يمكن ضبط مستوى الطول على 9 درجات من 2 مم إلى 14 مم في 
درجات قدرها 1.5 مم.

•

حرك مفتاح اإليقاف/التشغيل ألعلى.  .3
حرك ماكينة الحالقة ألعلى مع توجيه مفتاح اإليقاف/  .4

التشغيل ألعلى كما هو موضح بالشكل.

•
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استخدام الماكينة
الحالقة

قم بتشذيب شعرك باستخدام أداة التشذيب المنبثقة إذا كان أطول من 5 مم.

الحالقة الرطبة/بالرغوة
الحالقة برغوة الصابون تجعل البشرة ناعمة للحصول على حالقة أفضل. تجنب استخدام كريم 

الحالقة أو كريم البشرة أو غسول البشرة ألن هذا من شأنه إعاقة الشفرات.

رطب البشرة ثم انزع الغطاء الواقي. 11
رطب الغالف المعدني الخارجي ثم ضع كمية قليلة من منظف سائل على  الغالف المعدني الخارجي.22

أثناء الضغط على زر قفل المفتاح، حرك مفتاح  اإليقاف/التشغيل ألعلى.33

اضغط برفق حتى يكون الغالف المعدني الخارجي بأكمله مالصًقا  للبشرة.44
ضع ماكينة الحالقة على البشرة واضغط برفق  مع تحريكها ببطء عكس اتجاه منبت الشعر.55

الذراعالساقاإلبط

ارفع ذراعك ألعلى قدر 
اإلمكان لشد البشرة وحرك 

الماكينة لألمام والخلف.

حرك الماكينة من كاحل 
القدم إلى الركبة.

حرك الماكينة من الخارج 
للداخل.

للحصول على أفضل النتائج
قم بشد البشرة في المنطقة المعرضة للتدلي )باطن الركبتين والمرفقين(.

الحالقة الجافة
يمكنك الحالقة أيًضا دون ترطيب البشرة أو الغالف المعدني الخارجي.

استخدام أداة التشذيب المنبثقة
حرك مفتاح أداة التشذيب المنبثقة ألعلى.  .1

حرك مفتاح اإليقاف/التشغيل ألعلى.  .2
ضع ماكينة الحالقة على البشرة ثم اضغط برفق مع تحريكها ببطء.  .3

منطقة البكيني
استخدم أداة التشذيب المنبثقة لمنطقة البكيني.
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التعرف على األجزاء































 





الغطاء الواقي  
اإلطار المعدني  

الغالف المعدني الخارجي  
أداة التشذيب المنبثقة  

مفتاح أداة التشذيب المنبثقة  
الشفرة الداخلية  
الجسم الرئيسي  

أداة تشذيب اللحية  
أزرار تحرير اإلطار المعدني  

زر قفل المفتاح  

مفتاح اإليقاف/التشغيل  
مصباح مؤشر الشحن  

مقبض  
المشط الملحق 3 مم  
المشط الملحق 6 مم  
المشط الملحق 9 مم  
المشط الملحق للحية  

)RE7-48( الشاحن  
كبل الطاقة  
فرشاة التنظيف  

الزيت  

شحن الماكينة
الشحن

ضع الماكينة على الشاحن لبدء الشحن.
يمكنك شحن الماكينة خالل 8 ساعات.

قم بإيقاف تشغيل الماكينة. 11
وصل كبل الطاقة بأحد منافذ  التيار وضع الشاحن على سطح 22

مستٍو.
تأكد من محاذاة عالمات  المقبض مع جسم الماكينة 33

الرئيسي.

4

3

أدخلها في الشاحن كما هو موضح بالشكل. 44
يضئ مصباح مؤشر الشحن وال ينطفئ إال عند نزع الماكينة من الشاحن.

يؤدي اكتمال الشحن إلى توفير طاقة كافية للحالقة 4 مرات تقريًبا تستغرق المرة الواحدة 7 
دقائق.

تثبيت الشاحن على الحائط
قم بتثبيت مسماري براغي على الحائط كما هو   .1

موضح بالشكل.
ُتباع المسامير منفصلة عن الماكينة.
علق الشاحن على هذين المسمارين.  .2
وصل كبل الطاقة بأحد منافذ التيار.  .3

•

•
•



ES2265_ARA.indb   14 2011/09/17   14:21:55



15

بي
عر

ES2265_ARA.indb   15 2011/09/17   14:21:55

تأكد من تزییت الغالف المعدني الخارجي أو الشفرات قبل استخدام الماكینة، فقد ینتج عن 
عدم التزییت جذب الماكینة للشعر أو اإلضرار بالبشرة.

تجنب الضغط على البشرة بشدة أو حك المنطقة نفسھا من البشرة بصورة متكررة أو 
تثبیت الماكینة على منطقة واحدة من البشرة أو وخزھا عند استخدام الماكینة، فقد یتسبب 

ذلك في اإلضرار بالبشرة أو التھابھا أو اإلصابة بآالم مضاعفة.
.ھجولا ةقالحل لمعتُست ال

شحن الماكینة
.اھنحش لبق اًمامت ةنیكاملا ففج
 مدختسا .زارطلا اذھل اًصیصخ دعملا ةنیكاملا عم قفرملا ىوس نحاش يأ مدختست ال

الشاحن المرفق فقط.
.ءاملاب ةللبم كیدیو ھعم لماعتلا بنجتو هایملا نع اًدیعب نحاشلاب ظفتحا

یرجى العلم بأن الماكینة قد تصبح ساخنة أثناء االستعمال والشحن. غیر أن ھذا ال یعد 
ً.ایفیظو ًاللخ

احرص على إمساك المھایئ أثناء فصلھ من منفذ التیار. كما یحظر شد كبل الطاقة بقوة 
 من المنفذ، فقد یؤدي ذلك إلى إتالفھ.

ال یمكن استبدال كبل الطاقة. إذا تعرض الكبل للتلف، یجب التخلص من الجھاز.

•

•

•

•
•

•
•

•

تجنب شحن الماكینة في األماكن التي تقل فیھا درجة الحرارة عن 0 مئویة أو تزید عن 
40 مئویة، أو األماكن التي تتعرض فیھا ألشعة الشمس المباشرة أو أي مصدر للحرارة 

أو لدرجة رطوبة عالیة.
اشحن الماكینة لمدة 16 ساعة على األقل عند شحنھا ألول مرة أو عند عدم استخدامھا 

لمدة تزید على 6 أشھر.
تنظیف الماكینة

تجنب استخدام المیاه المالحة أو الساخنة عند تنظیف الماكینة بالماء. وعند التنظیف، 
 نیزنبلا وأ رنثلا مادختسا اًمامت رظُحیو .نوباصلاو ءاملاب ةللبم شامق ةعطق مادختسا نكمی

أو الكحول للتنظیف.
تخزین الماكینة

الجھاز غیر مصمم لالستخدام من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال) ذوي القدرات 
البدنیة أو الحسیة أو العقلیة الضعیفة أو قلیلي الخبرة والمعرفة، إال في ظل اإلشراف 

 يغبنیو .مھتمالس نع لوئسم ٍدرف لبق نم زاھجلا مادختسا تامیلعت مھئاطعإ وأ مھیلع
اإلشراف على األطفال لضمان عدم العبث بالجھاز.

خزن الشاحن في مكان جاف لحمایتھ من التلف.
ال تفكك الماكینة، بل توجھ بھا إلى فني صیانة مؤھل إذا دعت الحاجة.
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اشحن الجھاز بشكل سلیم وفق تعلیمات التشغیل ھذه. (انظر صفحة 14 "الشحن".)
یحتوي ھذا الجھاز على بطاریة یمكن استبدالھا عبر أشخاص مؤھلین لذلك. یرجى 

االتصال بأحد مراكز الخدمة المعتمدة لمزید من التفاصیل حول عملیة اإلصالح.
ال تقم بغمس محول التیار المتردد في الماء أو غسلھ بالماء.

ال تستخدم أي شيء آخر غیر محول التیار المتردد الذي تم توفیره ألي غرض من 
األغراض.

أیًضا، ال تستخدم أي منتج آخر مع محول التیار المتردد الذي تم توفیره. 
(انظر الصفحة 14.)

یشیر الرمز التالي إلى الحاجة إلى وحدة تزوید بالطاقة قابلة للفصل لتوصیل الجھاز 
الكھربائي بمصادر الطاقة. توجد عالمة تشیر إلى نوع وحدة التزوید بالطاقة بالقرب 

من الرمز.

قبل االستخدام
یمكن استخدام ماكینة حالقة الجسم الرطب/ الجاف ھذه للحالقة برغوة الصابون أو الحالقة 
الجافة. كما یمكن استخدامھا عند االستحمام وتنظیفھا بالماء حیث إنھا مضادة للماء. ویشیر 

الرمز التالي إلى خاصیة الحالقة الرطبة، ویعني إمكانیة استخدام الجزء الذي یمسك بالید 
في حوض االستحمام أو أثناء االستحمام.

أوضحت أبحاثنا أنھ یمكنك االستمتاع بحالقة آمنة وسلسة باستخدام الشفرات الحادة. ویمكن 
ألداة التشذیب المنبثقة قطع الشعر الطویل بسھولة.

استخدام الماكینة
تحذیر - الغالف المعدني الخارجي رقیق للغایة وقد یتعرض للتلف إذا لم یستخدم بطریقة 

صحیحة.
تحقق من أن الغالف المعدني الخارجي غیر تالف قبل استخدام الماكینة، واحرص على 
عدم استخدامھا في حال تلف الغالف المعدني الخارجي وإال فقد یؤدي ذلك إلى إحداث 

قطع بالبشرة.
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