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MASINA DE TUNS GALLANT ESPERANZA 

Cod produs ESP-EBC005 

Ghid de utilizare 

 

Va multumim pentru alegerea acestui produs. Inainte de utilizarea produsului cititi cu atentie 

manualul de utilizare. 

Informatii importante privind siguranta 

 Pe durata garantiei pastrati ambalajul si bonul fiscal (dovada platii). In cazul n care aparatul trebuie 

tarnsportat, utilizati ambalajul original. 

 Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide  

 Nu utilizati aparatul in apropierea locurile cu umezeala ridicata – in baie, langa cada de baie, etc. - 

prezinta pericol chiar daca aparatul este oprit! 

 Inainte de curatarea aparatului sau dupa utilizare, scoateti aparatul din priza 

 Nu lasati aparatul nesupravegheat cand este alimentat. 

 Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau 

mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate responsabile de siguranta lor 

 Inainte de utilizarea aparatului verificati ca tensiunea de la retea sa corespunda cu cea necesara, 

indicata pe aparat 

 Utilizati doar accesoriile originale 

 Trageti de stecher, nu de cablu, cand scoateti aparatul din priza 

 Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite  

 Pastrati aparatul intr-un loc uscat, la o temperatura intre 0 – 40 grade C, ferit de bataia directa a 

soarelui. 

 Nu utilizati aparatul pe rani deschise, taieturi, zone arse ale pielii, etc. 

 Nu utilizati aparatul daca acesta prezinta urme de deteriorare sau este crapat 

 Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului.  

 Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare 

trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata  

  Nu infasurati cablul de alimentare in jurul aparatului 

 Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.  

 

Descriere produs 

 

 

 

 



Manual de utilizare  

pag. 2 

Aparatul de tuns este destinat taierii parului sau barbii  si este prevazut cu accesorii  de taiere, fiecare 

destinat pentru a anumita lungime de taiere 

1 – Lama taietoare din otel inoxidabil 

2 – Maneta pentru reglare lungime taiere 

3 – Corp aparat 

4 – Comutator pornire/oprire ON/OFF 

5 – Cablu alimentare 

6 – Accesoriu taiere, 3 mm 

7 - Accesoriu taiere, 6 mm 

8 - Accesoriu taiere, 9 mm 

9 - Accesoriu taiere, 12 mm 

10 – Ulei pentru intretinere lama 

11 – Perie de curatare 

12 – Pieptene accesoriu taiere 

13 – Dispozitiv blocare accesoriu 

Utilizare 

Inainte de prima utilizare: 

1. Despachetati produsul  

2. Pentru o taiere confortabila a parului, asezati pe un scaun persoana pe care doriti sa o tundeti, la 

inaltimea pieptului 

3. Este recomandat sa acoperiti gatul si umerii persoanei pe care doriti sa o tundeti 

4. Taiati parul pe directia cresterii acestuia. 

Alinierea lamelor 

1. Lamele trebuie aliniate inainte de prima utilizare sau daca au fost scoase pentru curatare sau 

inlocuire. De asemenea, si atunci cand aparatul trage firele de par. Pentru a realinia lamele, 

potriviti doar lamele superioare si cele inferioare cu dintii in sus, punct cu punct. Dintii din capatul 

lamei de sus trebuie sa fie la aproximativ 1,2 mm fata de lama de jos, comparati lamele de taiere 

cu schita. 

2. Daca alinierea lamelor este incorecta, adaugati cativa stropi de ulei pe lame, porniti aparatul 

cateva secunde, apoi opriti-l si deconectati-l de la priza.  Desurubati putin suruburile si reglati. 

Strangeti sutuburile dupa ce lama este aliniata. Acum puteti utiliza aparatul. 

 

Utilizarea dispozitivului 

1. Selectati unul din accesoriile de taiere (6-9). 

2. Puneti pieptenele accesoriului de taiere (12) pe lama de taiere (1) si impingeti dispozitivul de 

blocare al accesoriului (13) in partea de jos a lamii de taiere (1). Cand dispozitivul de blocare al 

accesoriului (13) este impins in lama de taiere (1) se va auzi un click. Verificati daca atasamantul 

pieptenelui se potriveste  pe lama de taiere. 

NOTA: Detaliile despre inaltimea taierii sunt afisate pe fiecare atasament. 

3. Utilizati maneta pentru reglarea lungimii de taiere (2) pentru a regla inaltimea fara a utiliza 

accesoriile pentru taiere (6-9). Daca doriti ca inaltimea sa fie cea mai mica, apasati maneta pentru 
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reglarea lungimii(2) cu degetul mare in sus cat de mult posibil. Parul va fi tuns chiar deasupra 

scalpului. Aceasta setare este potrivita pentru tunderea parului de pe gat sau din jurul urechilor. 

Lungimea maxima fara pieptene este de 3 mm. 

4. Introduceti cablul de alimentare (5) in priza. 

5. Pentru a porni dispozitivul, glisati comutatorul (4) in pozitia ON. 

6. Cand taiati parul, mutati aparatul  contrar directiei de crestere a parului si respectati conturul 

capului. 

7. Daca utilizati aparatul pentru prima data, va recomandam sa utilizati prima data accesoriile (3-4). 

Daca credeti ca lungimea parului este prea mare, puteti alege un alt accesoriu pentru o tunsoare 

mai scurta. 

8. Inainte de a tunde parul de pe gat sau din jurul urechilor, scoateti accesoriile de taiere (6-9) si 

porniti aparatul astfel incat lama de taiere sa fie in jos si incepeti incet sa tundeti de sus in jos. 

9. Pentru a indeparta parul din lama de taiere (1), apasati maneta de reglare a lungimii (2) in sus si in 

jos de cateva ori. Pentru a scoate parul acumulat in accesoriile pieptenului , opriti prima data 

dispozitivul glisand comutatorul (4) in pozitia OFF. Scoateti apoi accesoriul si curatati-l. 

10. Dupa ce ati terminat de utilizat aparatul, opriti-l si deconectati-l de la priza. 

11. Dupa fiecare utilizare, curatati dispozitivul conform instructiunilor din capitolul ”Curatare si 

intretinere”. 

  

Curatare si intretinere 

Inainte de a curata aparatul, opriti-l si deconectati-l de la priza. 

1. Curatati accesoriile de taiere (6-9) și lama taietoare (1) utilizand peria de curatare (11). 

2. Stergeti carcasa aparatului cu un material textil curat si uscat. 

3. Nu utilizati solventi, detergenti puternici și obiecte ascutite, deoarece pot deteriora carcasa 

aparatului. 

4. Nu pulverizati apa sau alte lichide pe dispozitiv. Nu introduceti in apa sau alte lichide partea de jos 

a aparatului daca este conectat la priza. Nu pulverizati apa sau alte lichide in aparat. 

5. Va recomandam sa ungeti in mod regulat lama taietoare (1) dupa cateva utilziari. Puneti 1-2 stropi 

de ulei (10) pe lama taietoare (1) si imprastiati eventual uleiul utilizand un material textil. Stergeti 

excesul de ulei. Verificati daca lama este curata inainte de a utiliza din nou aparatul. 

 

Caracteristici tehnice 

Tensiune: 230V 

Frecventa: 50Hz 

Putere de consum: 10W 

Setul contine: 4 accesorii de taiere de diferite lungimi, ulei pentru intretinere 

 

 

Simbolul de pe produs sau documentaţia acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună 

cu celelalte deşeuri menajere la terminarea perioadei sale de viaţă. Pentru a preveni eventualele 

prejudicii aduse mediului sau sănătăţii umane în urma aruncării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să le 

separaţi de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a 

resurselor materiale. 

Utilizatorii sunt invitaţi să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs  sau autorităţile locale  

pentru detalii despre modul în care produsul poate fi reciclat respectând mediul înconjurător. 


