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Дякуємо за придбання цього продукту Panasonic.
Перш ніж починати користуватись цим приладом, уважно прочитайте дані інструкції та збережіть їх 
для подальшого використання.

Інструкція з експлуатації
(Побутового призначення)  

Тример для бороди і волосся на тілі з живленням від мережі/акумулятора
Модель № ER‑GY60
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Заходи безпеки
Щоб зменшити ризик отримання травм, загибелі 
людей, ураження електричним струмом, пожежі і 
пошкодження майна, дотримуйтесь наведених далі 
заходів безпеки.

Пояснення до символів
Такі символи використовуються для класифікації та 
опису рівня небезпеки, травм і матеріального збитку, 
які може спричинити невиконання зазначених вимог і 
неналежне використання приладу.

НЕБЕЗПЕЧНО
Позначає потенційну 
небезпеку, яка 
призводить до 
серйозних травм або 
смерті.

ОБЕРЕЖНО
Позначає потенційну 
небезпеку, яка може 
призвести до 
серйозних травм або 
смерті.

УВАГА
Позначає потенційну 
небезпеку, яка може 
призвести до 
незначних травм або 
псування майна.

Такі символи використовуються для класифікації та 
опису типу інструкцій, яких необхідно дотримуватися.

Цей символ використовується для 
попередження користувачів про конкретну дію, 
яку не слід виконувати під час експлуатації.

Цей символ використовується для 
попередження користувачів про конкретну дію, 
яку слід виконувати заради безпечної 
експлуатації.

 ОБЕРЕЖНО
 ►Цей продукт

Цей пристрій оснащено вбудованим 
акумулятором. Не піддавайте його впливу 
вогню або тепла.
‑ Це може призвести до витоку рідини, перегріву 
або вибуху.

Не модифікуйте і не ремонтуйте прилад.
‑ Це може призвести до пожежі, ураження 
електричним струмом або травм.  
Зверніться в офіційний сервісний центр для 
ремонту (заміни батареї тощо).

Ніколи не розбирайте прилад, за винятком 
випадків утилізації продукту.
‑ Це може призвести до пожежі, ураження 
електричним струмом або травм.
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 ОБЕРЕЖНО
 ►В разі несправності або неправильної роботи

Негайно припиніть використання і 
від’єднайте адаптер у разі ненормальної 
роботи або несправності.
‑ Невиконання цієї вимоги може призвести до 
пожежі, ураження електричним струмом або 
травм.

<Випадки ненормальної роботи або 
несправності>
 •Корпус або адаптер змінного струму 
деформовані або аномально гарячі.
 •Корпус або адаптер змінного струму пахне 
горілим.
 •При використанні або зарядці, з корпусу 
або адаптера змінного струму чути 
ненормальний звук.

‑ Негайно зверніться до офіційного сервісного 
центру для огляду або ремонту.

 ►Джерело живлення
Не підключайте до розетки і не відключайте 
з розетки адаптер мокрими руками.
‑ Це може призвести до ураження електричним 
струмом або травм.

Не занурюйте адаптер змінного струму у 
воду і не мийте його водою.
Не використовуйте для очищення воду, 
якщо адаптер змінного струму підключений 
до електромережі.
Не розташовуйте адаптер змінного струму 
на або біля раковин та ванн.
Забороняється використовувати пристрій, 
якщо адаптер змінного струму пошкоджений 
або якщо вилка недостатньо щільно 
підключена до розетки.
Не пошкоджуйте шнур живлення або його вилку.
• Не пошкоджуйте, не змінюйте, не згинайте і 

не тягніть із зусиллям шнур живлення або 
його вилку. 
Крім того, не кладіть нічого важкого на 
шнур, не скручуйте і не затискайте його.

‑ Це може призвести до ураження електричним 
струмом або пожежі через коротке замикання.

Не використовуйте у спосіб, що призведе до 
перевищення потужності побутової розетки 
або проводки.
‑ Перевищення потужності внаслідок підключення 
надмірної кількості вилок до однієї розетки може 
призвести до пожежі через перегрів.

Адаптер змінного струму, що входить до 
комлекту виробу використовуйте лише для 
заряджання приладу. Не використовуйте 
адаптер змінного струму, що йде у 
комплекті, для зарядження інших пристроїв. 
(Див. сторінку 46.)
‑ Це може привести до опіків, ураження 
електричним струмом або пожежі через 
коротке замикання.

PB018139 - ER-GY60�������_(03UA)_08-13-19.indd   41 2019/8/13   16:14:30



42

Українська

 ОБЕРЕЖНО
Завжди перевіряйте, щоб прилад працював 
від такого джерела живлення, яке відповідає 
номінальній напрузі приладу, яка зазначена 
на адаптері змінного струму.
Вставте адаптер до упору.
‑ Невиконання цієї вимоги може призвести до 
пожежі або ураження електричним струмом.

При очищенні адаптера завжди виймайте 
його з побутової розетки.
‑ Невиконання цієї вимоги може призвести до 
ураження електричним струмом або травм.

Регулярно очищуйте вилку і штекер шнура 
живлення, щоб запобігти накопиченню пилу.
‑ Невиконання цієї вимоги може призвести до 
пожежі через порушення ізоляції внаслідок 
вологості.

→Від’єднайте адаптер і протріть його сухою 
тканиною.

 ►Для запобігання нещасних випадків
Не залишайте прилад у місці, доступному 
для дітей та немовлят. Не дозволяйте їм 
використовувати прилад.
‑ Якщо деталі або аксесуари потраплять у рот, 
це може призвести до нещасного випадку або 
травми.

У разі випадкового вживання мастила не 
викликайте блювоту, випийте велику 
кількість води і зверніться до лікаря.
У разі потрапляння мастила в очі негайно 
ретельно промийте під проточною водою та 
зверніться до лікаря.
‑ Невиконання цієї вимоги може привести до 
проблем зі здоров’ям.

 ►Також необхідно вжити наступних запобіжних 
заходів

Даний пристрій заборонений для 
використання особами (включаючи дітей) з 
обмеженими фізичними та розумовими 
здібностями, а також особами з браком 
досвіду, окрім як під наглядом або після 
інструктажу щодо використання даного 
пристрою, проведеного особами, 
відповідальними за їх безпеку. Не 
допускайте, щоб діти грались з даним 
пристроєм.
‑ Невиконання цієї вимоги може стати причиною 
нещасного випадку або травми.

Шнур живлення не підлягає заміні. У разі 
пошкодження шнура, адаптер змінного 
струму необхідно утилізувати.
‑ Невиконання цієї вимоги може стати причиною 
нещасного випадку або травми.

PB018139 - ER-GY60�������_(03UA)_08-13-19.indd   42 2019/8/13   16:14:31



43

Ук
ра
їн
сь

ка

 УВАГА
 ►Захист шкіри

Не притискайте лезо сильно до губ або 
шкіри.
Не використовуйте цей пристрій для будь-
яких цілей, крім стрижки бороди і волосся 
на тілі.
Не використовуйте цей пристрій без насадки 
для стрижки волосся в наступних областях: 
чутливі зони, сідниці, задній прохід і області 
навколо нього.
Не використовуйте цей пристрій для 
стрижки волосся в наступних місцях.
• Голова, вуха
• Області з грубою або нерівною шкірою (опухлі 

ділянки, порізи, гемороїдальні вузли і інші 
опуклості; соски і області навколо них)

• Родимки, синці і т. д.
‑ Це може привести до пошкодження шкіри.
Не натискайте на лезо занадто сильно. 
Також не чіпайте лезо нігтями.
Не торкайтеся лезом до твердих предметів.
‑ Це може призвести до пошкодження леза і 
шкіри, так як лезо дуже тонке. Будьте обережні 
при його використанні.

Перш ніж використовувати пристрій, 
переконайтеся в тому, що його леза не 
пошкоджені та не деформовані.
‑ Невиконання цієї вимоги може призвести до 
травмування шкіри.

 ►Дотримуйтесь наступних заходів безпеки
Не допускайте налипання металевих 
предметів або сміття до вилки або штекера 
шнура живлення.
‑ Це може призвести до ураження електричним 
струмом або пожежі через коротке замикання.

Не користуйтеся вашим приладом спільно з 
членами сім’ї або іншими людьми.
‑ Це може призвести до зараження інфекцією 
або запалення.

Не роняйте прилад і не ударяйте об інші 
предмети.
‑ Це може призвести до травм.
Не намотуйте шнур навколо адаптера під 
час зберігання.
‑ Це може призвести до переламування шнура 
внаслідок надмірного натягу і спричинити 
пожежу через коротке замикання.

Відключіть адаптер від побутової розетки, 
якщо зарядження не виконується.
‑ Невиконання цієї вимоги може призвести до 
ураження електричним струмом або пожежі 
через виток в результаті зносу ізоляції.

Від’єднуйте адаптер або вилку пристрою, 
тримаючись за вилку, а не за шнур.
‑ Невиконання цієї вимоги може призвести до 
ураження електричним струмом або травм.
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Зауваження щодо утилізації відпрацьованого 
акумулятора

 НЕБЕЗПЕЧНО
Акумулятор призначений виключно для 
використання з цим приладом. Не 
використовуйте акумулятор з іншими 
продуктами.
Не заряджайте акумулятор після того, як він 
був вилучений із продукту.
Не кидайте акумулятор у вогонь і не 
нагрівайте його.
Не паяйте, не розбирайте та не змінюйте 
акумулятор.
Не дозволяйте, щоб позитивна і негативна 
клеми акумулятора з’єднались одна з одною 
через металеві предмети.
Не переносьте і не зберігайте акумулятор 
разом з металевими прикрасами, такими як 
ланцюжки та шпильки.
Ніколи не розбирайте елементи акумулятора.
‑ Це може призвести до витоку рідини, перегріву 
або вибуху.

Акумулятор містить лужну рідину. Якщо 
вона потрапляє в очі, не тріть їх і ретельно 
промийте чистою водою, такою як 
водопровідна вода.
‑ Недотримання цієї вимоги може призвести до 
втрати зору.

→Негайно зверніться до лікаря.

 ОБЕРЕЖНО
Після видалення акумулятора тримайте його 
в місці, недоступному для дітей і немовлят.
‑ Акумулятор завдасть шкоди організму при 
випадковому проковтуванні.

→Якщо це сталося, негайно зверніться до 
лікаря.

Акумулятор містить лужну рідину. Якщо 
вона потрапить на шкіру або одяг, змийте її 
чистою водою, такою як водопровідна вода.
‑ Невиконання цієї вимоги може призвести до 
травмування шкіри.
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Важлива інформація
• Цей прилад для ВОЛОГОГО/СУХОГО застосування 
можна використовувати для вологої або сухої 
стрижки. Ви можете використовувати цей 
водонепроникний прилад в душі і мити його в воді. 
Наступний символ означає, що прилад підходить 
для використання у ванній або в душі.

• Перед використанням насадки переконайтеся, що 
вона встановлена належним чином. Інакше борода 
може бути підстрижена занадто коротко.

• Не використовуйте пристрій для стрижки тварин.
• Наносіть мастило на лезо кожного разу перед та 
після його використання. (Див. сторінку 53.)
Незастосування масла може викликати такі 
проблеми.
‑ Лезо затупиться.
‑ Скоротиться термін служби.
‑ Стане голоснішим звук.

• Після використання зберігайте корпус в місці з 
низькою вологістю. Невиконання цієї вимоги може 
призвести до несправності через утворення 
конденсату або іржі.

• Цей прилад перезаряджається. (Див. сторінку 46 
«Заряджання».)

• Цей прилад містить акумулятор, який може бути 
замінений тільки кваліфікованим персоналом. Будь 
ласка, зв'яжіться з авторизованим сервісним 
центром для отримання інформації щодо ремонту.

• Наступний символ вказує на те, що для 
підключення електроприладу до електричної мережі 
необхідний спеціальний знімний блок живлення. 
Позначення типу блоку живлення розташоване 
поруч з символом.

• Обов'язково надіньте захисний 
ковпачок на основний корпус, 
щоб захистити лезо при 
перенесенні або зберіганні.
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Будова електробритви
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 Основний корпус
1 Вимикач живлення
2 Індикатор 

заряджання ( )
3 Гніздо приладу
4 Лезо
 Насадка з гребінцем і 
регулятором довжини 
стрижки для бороди
5 Обертовий 

перемикач
6 Індикатор висоти 

стрижки
 Насадка з гребінцем і 
регулятором довжини 
стрижки для волосся 
на тілі

 Насадка для 
точної стрижки 
 Насадка для 
захисту шкіри
 Адаптер змінного 
струму (RE9-86)
7 Адаптер
8 Вилка шнура 

живлення
9 Шнур
0 Штекер приладу

Аксесуари
 Щіточка для 
чищення
 Мастило
 Чохол

Підготовка до використання
Заряджання

• Переконайтеся, що основний корпус вимкнений.
1 Вставте штекер приладу в 

гніздо в його корпусі.
2 Вставте адаптер в побутову 

розетку.
 • Переконайтеся, що 
індикатор заряджання ( ) 
світиться.
 • Заряджання завершується 
приблизно через 1 годину.

1

2

3 Від’єднайте адаптер, коли індикатор 
заряджання вимкнеться.
(задля безпеки та зменшення 
електроспоживання)
<Як перевірити, чи завершене заряджання>
Вийміть і знову вставте штекер приладу. Якщо 
індикатор заряджання світиться і гасне 
приблизно через 5 секунд, заряджання 
завершене.

Примітки
• Продовження заряджання акумулятора не вплине 
на експлуатаційні характеристики акумулятора.

• Якщо при використанні або заряджанні приладу 
чути шум з радіоприймача або інших пристроїв, 
перейдіть в інше місце для його використання.
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• Якщо прилад не використовується протягом 6 
місяців і більше, акумулятор розряджається (витікає 
рідина з акумулятора і т. д.). Повністю заряджайте 
акумулятор через кожні 6 місяців.

• Коли прилад заряджається в перший раз або ним 
не користувалися більше 6 місяців, час заряджання 
може змінитися або індикатор зарядки може не 
світитися перші кілька хвилин. Крім того, може 
скоротитися час роботи. Якщо це трапилось, 
залиште його заряджатись протягом більш ніж 8 
годин.

• Рекомендована при заряджанні температура 
навколишнього середовища становить 0 °С ‑ 35 °С. 
За межами рекомендованої температури може 
змінитися час заряджання або можуть погіршитися 
характеристики акумулятора.

• Повне заряджання забезпечує достатній запас 
енергії приблизно на 50 хвилин використання.  
(У випадку використання при 20 °C – 30 °C.) 
Час роботи може відрізнятися в залежності від 
частоти і способу використання. 

• Ви можете заряджати акумулятор до того, як він 
повністю розрядиться. Проте, рекомендується 
заряджати його, коли він повністю розряджений. 
Термін служби акумулятора сильно залежить від 
таких факторів, як його використання і зберігання.

Прочитайте перед використанням

Області 
використання Можна Не 

можна

Область Без 
насадки

Тіло Борода

Чутливі зони
• Геніталії
• Область геніталій
• Пах

• Сідниці
• Задній прохід
• Область заднього 
проходу

Пахви

Грудна клітина

Область пупка

Руки, долоні

Ноги

Борода
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• Використання цього приладу для стрижки волосся 
в місцях, недоступних огляду, може призвести до 
порізів або травм. Використовуйте його з 
обережністю.

• Використання цього корпусу без насадки для 
стрижки волосся в заштрихованих областях  
( ), показаних нижче, може призвести до 
порізів або травм. 
Обов’язково використовуйте насадку.

Чутливі зони Сідниці

Примітки
• Натягніть шкіру на ділянках з провислою або 
в’ялою шкірою, або шкірою зі зморшками, і злегка 
притисніть до неї край леза або насадки.

• Не використовуйте насадку на вологому волоссі. 
Вологе волосся можуть злипатися або прилипати 
до шкіри, ускладнюючи стрижку. Якщо ви 
використовуєте насадку для стрижки вологого 
волосся, то не зможете домогтися рівномірної 
стрижки.

• Області з товстими або густим волоссям, 
підстригайте потроху за один раз. Волосся іноді 
потрапляє в насадку або накопичуються в ній. 
Якщо це сталося, очистіть насадку. (Див. сторінки 
51‑53.)

Використання
• Наносіть мастило на лезо кожного разу перед та 
після його використання. (Див. сторінку 53.)

• Пристрій може не працювати при температурі, 
нижчій ніж 0 °C.

• Очищайте прилад після кожного використання. 
(Див. сторінки 51‑53.)

<Зверніть увагу перед стрижкою>
• Переконайтеся, що основний корпус вимкнений. 
• Перш ніж використовувати пристрій, переконайтеся 
в тому, що його леза не пошкоджені та не 
деформовані.

<Зверніть увагу перед стрижкою бороди>
• Не використовуйте з нанесеною піною для гоління 
або коли борода волога. 
Волога борода може прилипати до шкіри або 
братися грудками, що утруднить її підстригання.

• Перед стрижкою розчісуйте вуса гребенем.

Стрижка сухого волосся

1 Виберіть потрібні насадки, а потім натисніть 
вимикач живлення, щоб включити живлення і 
почати стрижку.
• Використовуйте відповідну насадку по мірі 
необхідності. Прилад може також 
використовуватися без насадки.
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<Стрижка бороди>
● Без насадки (див. сторінку 50.)
●  Насадка з гребінцем і регулятором довжини 

стрижки для бороди (див. сторінку 50.)
● Насадка для точної стрижки (див. сторінку 51.)

<Стрижка волосся на тілі>
● Без насадки (див. сторінку 50.)
●  Насадка з гребінцем і регулятором довжини 

стрижки для волосся на тілі (див. сторінку 50.)
● Насадка для захисту шкіри (див. сторінку 51.)

2 Вимкніть вимикач після використання.

Стрижка вологого волосся
• Не використовуйте насадку при стрижці вологого 
волосся.

1 Змочіть і нанесіть мило на своє тіло.

2 Натисніть вимикач живлення, щоб включити 
живлення і почати стрижку.

<Стрижка волосся на тілі>
● Без насадки (див. сторінку 50.)

3 Докладайте менший тиск, ніж 
при стрижці сухого волосся, і 
переміщуйте основний блок 
легкими рухами.

4 Вимкніть вимикач після використання.

Зняття і установка насадок
• Будьте обережні, щоб не пошкодити руки і т. д. 
лезом при знятті або установці насадки.

• Всі насадки мають однаковий спосіб зняття і 
установки.
 ►Зняття насадки

Надійно утримуючи 
основний корпус, 
потягніть насадку вгору і 
зніміть її з основного 
корпусу.
• Надійно утримуючи 
деталь з виступом ( a ), 
зніміть насадку для 
стрижки і насадку для 
захисту шкіри.

  a

 ►Установка насадки
Установіть насадку на 
корпус до клацання.
• Якщо насадка 
встановлена 
неправильно, вона 
може зсунутися і в 
кінцевому підсумку 
занадто сильно зрізати 
волосся під час 
використання.

Клаца‑
ння
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Без насадки

Стрижка бороди
• Використовуйте без насадки для створення точних 
ліній.

Розмістіть лезо горизонтально до шкіри і 
повільно виконуйте стрижку у напрямку до 
контуру бороди.

Висота стрижки: приблизно 0,1 мм
(Фіксована товщина леза 
становить 0,1 мм)

Стрижка волосся на тілі
Докладаючи легкий тиск, повільно переміщайте 
корпус проти напрямку росту волосся.
• Щоб підстригти волосся пупка, розташуйте лезо на 

рівні шкіри, а потім перемістіть корпус ковзаючим 
рухом. Це дозволяє підстригати волосся до довжини 
близько 0,1 мм

• Неважливо, яку сторону леза ви кладете на свою 
шкіру.

Насадка з гребінцем і  
регулятором довжини стрижки

• Цифри на насадці вказують цільову довжину стрижки.
• Фактична довжина бороди або волосся буде трохи 
більше встановленої вами довжини.

• Бажані результати можуть бути не досягнуті, якщо 
борода або волосся занадто довгі.

• У цьому випадку, перед використанням приладу 
підстрижіть бороду або волосся до довжини близько 
20 мм.

• Борода або волосся легко накопичуються в насадці, 
якщо виконується стрижка великої бороди або 
великої кількості волосся. Якщо це сталося, очистіть 
насадку. (Див. сторінки 51‑53.)

1 Поверніть круглий перемикач й встановіть 
відмітку довжини стрижки ( b ) на бажану 
довжину.

b

BEARD (БОРОДА) → для 
стрижки бороди

Висота стрижки:
• прибл. від 0,5 мм до 10 мм

BODY (ТІЛО) → для стрижки 
волосся на тілі

Висота стрижки:
• прибл. від 3 мм до 12 мм
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2 Прикладіть плоску частину гребінця до своєї 
шкіри і підстрижіть бороду або волосся, 
розчісуючи їх вліво і вправо.

Плоска частина 
гребінця

* На малюнку зображена насадка з гребенем і 
регулятором довжини стрижки для бороди.

Насадка для точної стрижки

Стрижка бороди

• Використовуйте насадку для стрижки вузьких 
ділянок і для точної стрижки.

Розмістіть лезо 
горизонтально до шкіри і 
повільно виконуйте 
стрижку у напрямку до 
контуру бороди.
Виконуйте стрижку 
поступово від кінців, 
підводячи лезо до 
контакту зі шкірою.

Насадка для захисту шкіри

Стрижка волосся на тілі
Злегка прикладіть кромку насадки для захисту 
шкіри до своєї шкіри, а потім повільно 
перемістіть корпус.

• Це дозволяє безпечно підстригати волосся до 
довжини близько 2 мм.

Обслуговування
Очищення

• Очищуйте основний корпус, лезо і насадку після 
кожного використання. 
(Якщо очищення не виконувати, рух і гострота леза 
погіршаться.)

• Не використовуйте розчинник, бензин, спирт або 
інші хімічні речовини. Це може призвести до виходу 
з ладу, розтріскування або знебарвлення деталей. 
Протирайте основний корпус тільки м'якою 
тканиною, злегка змоченою водопровідною або 
мильною водою.

• Переконайтеся, що основний корпус вимкнений.
• Від'єднайте основний корпус від адаптера змінного 
струму.
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 ►З використанням води
Видалення незначного 

забруднення
Видалення сильного 

забруднення
1. Зніміть насадку і 

увімкніть основний 
корпус.  
(Див. сторінку 49.)

2. Пропустіть воду через 
вхід для води в задній 
частині основного 
корпусу, ретельно 
промийте його 
протягом приблизно 
20 секунд, а потім 
вимкніть основний 
корпус.

1. Зніміть насадку і леза. 
(Див. сторінки 49 та 
53.)

2. Очистіть основний 
корпус, лезо і насадки 
проточною водою.

  

 
 

• Струсіть їх вгору‑вниз кілька разів для 
видалення води.

• Будьте обережні, щоб не вдарити основним 
корпусом по раковині або будь‑якому іншому 
предмету під час зливання води. Невиконання 
цієї вимоги може призвести до несправності.

3. Протріть воду рушником і 
дайте їй висохнути природним 
шляхом.
• Якщо зняти леза, пристрій 
висохне швидше.

4. Після висихання нанесіть на 
леза мастило.  
(Див. сторінку 53.)

5. Встановіть лезо і насадку для 
захисту шкіри на корпус.
• Обов’язково встановіть 
насадку для захисту шкіри на 
корпус, щоб захистити лезо 
при зберіганні.

 ►За допомогою щітки
1. Зніміть насадку і леза.  

(Див. сторінки 49 та 53.)
2. Очистіть основний корпус за допомогою щітки.
3. Очистіть лезо за допомогою 

щітки.
• Натисніть на важіль очищення 
( c ), щоб підняти рухоме лезо 
( d ) при очищенні між 
нерухомим лезом ( e ) і 
рухомим лезом.

c

e
d
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4. Нанесіть на леза мастило. (Див. цю сторінку.)
5. Встановіть лезо і насадку для захисту шкіри на 

корпус.
• Обов’язково встановіть насадку для захисту шкіри 
на корпус, щоб захистити лезо при зберіганні.

Зняття і установка леза
• Перевірте, чи не деформоване або не пошкоджене 
лезо, перш ніж знімати і встановлювати його.
 ►Зняття леза

1. Утримуйте основний корпус 
спереду.

2. Натисніть на металеву частину 
леза вліво великим пальцем.
• Проблеми при торканні леза 
пальцями не виникають.

• Будьте обережні, щоб не дати 
лезу впасти.

 ►Установка леза
Помістіть кріпильний зацеп ( B ) в тримач леза  
( A ) на основному корпусі, а потім натисніть на 
нього до клацання.

A B Клаца‑
ння

Змащування
• Наносіть мастило на лезо кожного разу перед та 
після його використання.

1 Виймання леза. 
(Див. цю сторінку.)

2 Нанесіть по краплі 
мастила на кожну 
зазначену точку.

3 Встановіть лезо на 
основний корпус, 
увімкніть пристрій та 
дайте йому попрацювати 
приблизно 5 секунд.

 ►Запасні частини
Запасні частини доступні у вашого дилера або в 
сервісному центрі.
Запасні частини для 
ER‑GY60 Лезо WER9500

• Не використовуйте лезо, відмінне від зазначеного, 
оскільки це може привести до відхилень в роботі.
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Усунення несправностей

Виконайте наступні дії.
Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться в 
магазин, де було придбано пристрій, або в 
авторизований сервісний центр Panasonic стосовно 
ремонту.

Проблема Дії

Основний 
корпус 
затупився.

Малий час 
роботи.

Припинив 
роботу 
основний 
корпус.

Поки проблеми не будуть 
вирішені, будь ласка, виконайте 
наступні дії:
1. Зарядіть основний корпус. 

(Див. сторінку 46.)
2. Очистіть і змастіть лезо. 

(Див. сторінки 51‑53.)
3. Замініть лезо. 

(Див. сторінку 53.)
4. Акумулятор повинен замінятися 

в авторизованому сервісному 
центрі.

Проблема Дії

Основний 
корпус 
затупився.

Малий час 
роботи.

Припинив 
роботу 
основний 
корпус.

Безперервно зарядіть акумулятор 
протягом приблизно 8 годин, щоб 
відновити його.
Якщо після зарядки акумулятора 
вистачає на кілька використань, 
його термін служби підійшов до 
кінця. (Витік рідини може статися 
через руйнування акумулятора в 
кінці терміну його служби.)
Для ремонту зверніться до 
авторизованого сервісного 
центру.

Неможливо 
зарядити 
основний 
корпус.

Надійно вставте штекер приладу 
в основний корпус.
Переконайтеся, що індикатор 
зарядження світиться. (Див. 
сторінку 46.)

Чути гучний 
звук.

Нанесіть мастило.  
(Див. сторінку 53.)
Переконайтеся, що лезо 
приєднано правильно.
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Ресурс леза
Ресурс леза залежить від частоти та тривалості 
використання основного корпуса.
Наприклад, при використанні пристрою близько 10 
разів на місяць по 5 хвилин, термін служби леза 
складе приблизно 3 роки. Замініть лезо, якщо ви 
помітите, що його підрізальні характеристики 
погіршились, незважаючи на належне технічне 
обслуговування.

Термін служби акумулятора
Термін служби акумулятора залежить від частоти і 
тривалості використання. Якщо акумулятор 
заряджається один раз в місяць, термін його служби 
складе приблизно 3 роки.
Якщо час роботи виявляється дуже коротким навіть 
після повної зарядки, термін служби акумулятора 
закінчився.

Виймання вбудованої акумуляторної 
батареї

Перш ніж утилізувати основний корпус, витягніть 
з нього вбудований акумулятор.
Акумулятор повинен бути утилізований безпечним 
чином.
Будь ласка, утилізуйте акумулятор у спеціально 
призначених для цього місцях, якщо вони 
передбачені.

Цей малюнок призначений для використання лише 
для утилізації основного корпуса, а не для його 
ремонту. Якщо ви розберете основний корпус 
самостійно, він перестане бути водонепроникним, що 
може привести до несправності.
• Від'єднайте основний корпус від адаптера змінного 
струму.

• Натисніть вимикач живлення для увімкнення 
живлення та тримайте пристрій увімкненим, поки 
акумулятор не буде повністю розряджений.

• Виконайте кроки з 1 по 7, а потім підніміть і 
витягніть акумулятор.

• Будьте обережні, щоб не замкнути між собою 
позитивні і негативні клеми знятого акумулятора, 
ізолюйте клеми, наклеївши на них клейку стрічку.
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Встановлений виробником термін служби 
(придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати 
виготовлення за умови, що виріб використовується 
у суворій відповідності щодо дійсної інструкції з 
експлуатації та технічних стандартів, що 
застосовуються до цього виробу.

Panasonic Corporation
1006, Kadoma, Osaka 571‑8501, Japan
Панасонік Корпорейшн
1006, Кадома, Осака 571‑8501, Японія

Вироблено в Китаї
Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +38‑0‑(44)‑
490‑38‑98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в 
межах України :

0‑800‑309‑880

Інформація щодо захисту навколишнього 
середовища та переробки матеріалів
Основний корпус містить нікель‑металогідридний 
акумулятор.
Простежте за тим, щоб утилізація акумулятора була 
виконана в офіційному пункті прийому, при 
наявності такого.

Технічні характеристики

Джерело 
живлення

Див. табличку з номінальними 
характеристиками на адаптері 
змінного струму. (Автоматичне 
регулювання напруги)

Двигун 1,2 В
Час 
заряджання Прибл. 1 година

Даний виріб призначений тільки для побутового 
використання.
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Відомості про утилізацію відпрацьованого 
електричного та електронного обладнання 
Даний виріб не слід утилізувати разом із побутовими 
відходами. Для належної його утилізації слід 
звертатися до підприємств, які займаються збором та 
переробкою відпрацьованого електричного та 
електронного обладнання. Інформацію про такі 
підприємства ви можете отримати в урядових 
органах та/або органах місцевого самоврядування.
Належна утилізація виробу допоможе зберегти цінні 
ресурси і запобігти потенційному негативному впливу 
на здоров'я людей та стан навколишнього 
середовища, який може мати місце внаслідок 
некоректної утилізації відходів.

Примітка:

Номер: 
серійний номер
місяць -- 1 -- Січень, 2 -- Лютий ... , 

рік (остання цифра номера року ) -- 
9-2019, 0-2020, 1-2021…, 
9-2029

Примітка:

Номер: X XX XX
день

рік (остання цифра номера року) – 
9-2019, 0-2020, 1-2021…, 9-2029

Дата виготовлення адаптера змінного струму (рік, 
місяць, день) вказана на його зворотній стороні. 

місяць – Січень-01, Лютий-02 …, 
Грудень-12

Декларацію про відповідність Технічним 
регламентам, діючим в Україні, можна переглянути 
на https://service.panasonic.ua у розділі «Технічне 
регулювання»

Імпортер:
ТОВ «ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД»
провулок Охтирський, будинок 7, місто Київ, 03022, 
Україна
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<Примітки>
1. Встановлюйте пристрій на жорсткій, рівній 
поверхні.
2. Зберігайте всередині захищеного від вологи 
приміщення.
3.  Під час транспортування уникайте падіння 

пристрою, його надмірної вібрації або ударів об 
інші об’єкти.

4.  Правила та умови утилізації мають відповідати 
національному та/або місцевому законодавству.

Умови реалізації не встановлені виробником та 
мають відповідати національним та/або місцевим 
законодавчим вимогам країни реалізації виробу.
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