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Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na ilustracjach. 
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 I WPROWADZENIE 
 
           Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie 
będzie dla Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją 
bezpiecznego użytkowania. 
Prosimy zachować tę instrukcję obsługi do wglądu w przyszłości. Podczas 
przekazywania urządzenia osobie trzeciej, należy przekazać także instrukcję obsługi. 
 

II UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
 

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do strzyżenia zarostu i włosów na skórze 

ludzkiej głowy oraz do przycinania i pielęgnacji ludzkich wąsów, brody, baczków oraz 

włosów w nosie i uszach. Nie używać urządzenia do innych celów. 

  
Nie należy stosować urządzenia na sztucznych włosach. 
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz 
pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne 
zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.  
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. 
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III SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Model: CHC611 Zasilanie: 
Wejście: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.2 A 
Wyjście: 3.0V     600 mA 

Nr partii: 023/18 Pojemność akumulatora: 
2x 600 mAh 

Waga netto (z końcówką): 106,3 g      

Waga brutto: 1180,3 g  

IV INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

 OSTRZEŻENIE! 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania i ściśle przestrzegać zawartych w niej poleceń podczas 
korzystania z produktu. Proszę zachować instrukcję obsługi, gdyż zawiera 
ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej 
pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl 

 

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co 
najmniej 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nie 
posiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, jeśli 
ich działanie jest nadzorowane lub zostały one 
uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego 
korzystania z urządzenia i ryzyka związanego  
z naruszaniem zasad.  
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.  
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia powinny być 
dokonywane przez osoby dorosłe lub pod ich 
nadzorem. 
- Dzieci nie są świadome możliwych zagrożeń 
wynikających z użytkowania urządzeń elektrycznych. 
Należy dbać, aby nie wykorzystały urządzenia do 
zabawy. Urządzenie nie jest do tego przeznaczone  
i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci. 
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- Zasilacz jest wyposażony w transformator. Nie 
odcinać zasilacza w celu zastąpienia go inną wtyczką, 
ponieważ stwarza to zagrożenie. 
- Urządzenie należy obsługiwać, ładować i 
przechowywać w temperaturze wynoszącej od 15°C 
do 35°C. 
- Do ładowania urządzenia używać wyłącznie 
dostarczonego zasilacza. 
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, należy go wymienić na 
jeden z oryginalnych typów zasilaczy, aby zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowania 
Aby zminimalizować ryzyko doznania obrażeń lub uszkodzenia mienia, należy 
stosować podstawowe środki ostrożności dotyczące użytkowania urządzeń 
elektrycznych: 
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić zgodność parametrów napięcia 
wyjściowego urządzenia z parametrami zasilania elektrycznego. Specyfikacja 
zamieszczona jest bezpośrednio na urządzeniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
należy zasięgnąć rady wykwalifikowanego elektryka.  
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie jest ono uszkodzone oraz 
że nie brakuje żadnej jego części. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy 
skontaktować się z obsługą klienta. Wszelkie fragmenty opakowania w postaci 
plastikowych toreb, pianki polistyrenowej itp. powinny być trzymane z dala od dzieci, 
jako że stanowią ryzyko uduszenia. Nie należy modyfikować urządzenia ani 
wyposażać go w dodatkowe akcesoria. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
zagrożenia zdrowia użytkownika oraz uszkodzenia urządzenia. 
- Z urządzenia nie należy korzystać mając mokre dłonie. Nie należy przechowywać 
urządzenia w wilgotnym otoczeniu. 
- W celu uniknięcia pożaru lub porażenia prądem, trzeba upewnić się, że żadne płyny 
nie mają styczności z elektrycznymi częściami urządzenia lub z przewodem 
zasilającym. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie wilgoci lub pyłu, używać 
na otwartych przestrzeniach. Należy trzymać je z dala od jakichkolwiek przedmiotów 
wypełnionych cieczami, czyli m.in. umywalek, wazonów czy doniczek.  
- Należy unikać upuszczania i nadmiernych wstrząsów urządzenia. 
- Jeśli w trakcie pracy urządzenie zostanie uszkodzone, jeśli użytkownik upuści 
urządzenie lub zostanie zaobserwowana jakakolwiek inna nieprawidłowość pracy, 
należy natychmiast zaprzestać użytkowania i oddać je do naprawy przez specjalistę. 
Nie należy podejmować się samodzielnych napraw urządzenia. Nie zastosowanie się 
do tej reguły może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo oraz na utratę 
gwarancji.  
Urządzenie mogą naprawiać tylko i wyłącznie specjaliści.  
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- Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia, ani jego części 
w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie wolno trzymać urządzenia pod bieżącą 
wodą.  
- Ostrzeżenie! Upewnij się, że we włosach nie ma żadnych metalowych przedmiotów 
(np. spinek). 
 
- Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób wskazany w instrukcji. Nie należy 
montować dodatkowych akcesoriów.  
- Pod żadnym pozorem nie przycinać rzęs. 
 

V ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się 
w opakowaniu. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości, należy udać się do 
punktu, w którym zakupiono produkt. 
 
 

 

  

1 x trymer 1 x zasilacz 
1 x nakładka do 

strzyżenia włosów 

   

1 x nakładka do brody 1 x golarka 1 x element tnący 

  
 

1 x trymer do nosa/uszu 1 x trymer precyzyjny 1 x buteleczka oleju 

 
1 x grzebień, szczoteczka 

do czyszczenia 
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VI OPIS PRODUKTU 
 

 

VII OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 
Przed użyciem: 
 
- Należy upewnić się, że wszystkie elementy opakowania zostały starannie usunięte. 
 
Przygotowanie do użycia 
Ładowanie 
Przed pierwszym użyciem lub po długich okresach nieużywania urządzenie należy w 
pełni naładować. 
Pełne ładowanie akumulatora trwa ok. 8 godzin. Urządzenie może pracować w trybie 
bezprzewodowym do około 45 minut, jeśli jest całkowicie naładowane. W przypadku 
ładowania urządzenia przez 3 godziny czas jego bezprzewodowej pracy wynosi 15 
minut. 
Urządzenie nie jest przystosowane do zasilania z sieci. 
Przed ładowaniem należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone! 
 
Wsunąć wtyczkę urządzenia w gniazdo urządzenia (rys. 1). 
Dioda ładowania zasygnalizuje, że urządzenie jest ładowane. 
Uwaga: Dioda ładowania nie zmienia koloru ani nie wyłącza się po pełnym 
naładowaniu urządzenia. 
 

Wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora 
 

− Odłączyć zasilacz od gniazda ściennego, gdy akumulator jest w pełni 

naładowany (czyli po 8 godzinach). 
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− Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania sieciowego na dłużej niż 

24 godziny. 

− Dwa razy w roku całkowicie rozładować akumulator, pozostawiając pracujący 

silnik aż do jego zatrzymania się. Następnie całkowicie naładować akumulator. 

 

Mocowanie i zdejmowanie nakładek 

Wszystkie nasadki (element tnący, trymer precyzyjny, golarka i trymer do nosa/uszu) 
mocuje się i zdejmuje w taki sam sposób. 
1. Aby zamocować nakładkę, wsunąć ją na korpus urządzenia, wykonując ruch 

w prawo (Rys. 2). 

2. Aby zdjąć nakładkę, ściągnąć ją z korpusu urządzenia, wykonując ruch w 

lewo. (Rys. 3) 
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Strzyżenie włosów 
 
Przygotowanie do strzyżenia włosów 
Upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane. 
Maszynka nie jest przystosowana do zasilania z sieci. 
Urządzenie służy do strzyżenia czystych, suchych włosów. Nie używać urządzenia 
do świeżo umytych włosów. 
1. Upewnić się, że głowa strzyżonej osoby znajduje się na wysokości klatki 

piersiowej operatora maszynki. Zapewnia to dobrą widoczność i łatwy dostęp 

do wszystkich części głowy. 

2. Używając grzebienia, uczesać włosy w kierunku wzrostu (Rys. 4). 

3. Umieścić element tnący na uchwycie (zob. część „Mocowanie i zdejmowanie 

nakładek” w rozdziale „Przygotowanie do użycia”). 

Strzyżenie z użyciem nakładki do strzyżenia włosów 
1. Wsunąć nakładkę do strzyżenia włosów w prowadnice po obu stronach 

uchwytu (odgłos kliknięcia) (Rys. 5). 

2. Przesunąć suwak wyboru w górę lub w dół, w zależności od żądanego 

ustawienia (Rys. 6). 

Przy pierwszym strzyżeniu z użyciem maszynki należy wybrać maksymalną 

nastawę długości strzyżenia (9), aby zapoznać się z obsługą. 

Użycie nastawy 1 z zamocowaną nasadką grzebieniową da efekt krótkiego 

zarostu. 
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Ustawienia nakładki grzebieniowej do strzyżenia włosów 
 

Ustawienie Długość przystrzyżonych włosów 

1 4 mm 

2 6 mm 

3 8 mm 

4 10 mm 

5 12 mm 

6 14 mm 

7 16 mm 

8 18 mm 

9 20 mm 

 
Wskazówka: ustawienia długości włosów użyte do stworzenia konkretnej fryzury 
warto zapisać, aby w przyszłości móc uzyskać podobny efekt. 
3. Włączyć urządzenie. 

4. Powoli przesuwać urządzenie przez włosy. 

− Najlepszy efekt strzyżenia uzyskuje się, przesuwając urządzenie w kierunku 

odwrotnym do kierunku wzrostu włosów. 

− Ponieważ nie wszystkie włosy rosną w tym samym kierunku, urządzenie należy 

przesuwać w różnych kierunkach (w górę, w dół i po skosie) (Rys. 7). 

− Upewnić się, że płaska część nakładki grzebieniowej zawsze całkowicie przylega 

do skóry głowy – zapewni to równomierny efekt strzyżenia. 

− Przejścia maszynki powinny się na siebie nakładać, aby umożliwić przycięcie 

wszystkich włosów. 

− W celu osiągnięcia dobrego rezultatu na kręconych, rzadkich lub długich włosach 

należy przyciągnąć je w stronę urządzenia, używając grzebienia. 

5. Nakładkę grzebieniową należy regularnie oczyszczać z obciętych włosów. 

Jeśli w nasadce nagromadzi się dużo włosów, należy zdjąć nakładkę i 

przedmuchać ją lub wytrząsnąć z niej włosy. 

Konturowanie bez użycia nakładki do strzyżenia włosów 
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Istnieje możliwość użycia maszynki bez nakładki do strzyżenia włosów w celu 
obcięcia włosów znajdujących się bardzo blisko skóry (0,6 mm) lub konturowania 
włosów na szyi oraz w okolicy uszu. 
Podczas strzyżenia bez użycia nakładki grzebieniowej należy zachować ostrożność, 
ponieważ element tnący usuwa każdy włos, który znajdzie się na jego drodze. 
1. Przesunąć suwak wyboru ustawienia w górę i zdjąć nakładkę grzebieniową. 

(Rys. 8) 

2. Przed rozpoczęciem konturowania linii włosów wokół uszu należy zaczesać 

końcówki włosów na uszy. 

3. Przechylić urządzenie w taki sposób, by podczas konturowania linii włosów 

wokół uszu tylko krawędź elementu tnącego stykała się z końcówkami włosów 

(Rys. 9). 

Obcinać tylko końcówki włosów. Linia włosów powinna przebiegać blisko uszu. 
4. Podczas konturowania włosów na szyi i baczków przekręcić maszynkę i 

wykonywać ruchy w dół (Rys. 10). 

Przesuwać urządzenie równomiernie i powoli. Uwzględnić naturalny przebieg linii 
włosów. 
 

Przycinanie 
 

Przygotowanie do przycinania 
 
Przed rozpoczęciem przycinania upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane. 
Maszynka nie jest przystosowana do zasilania z sieci. 
1. Używając gęstego grzebienia, uczesać przycinane owłosienie (brodę, wąsy, 

baczki, brwi). 

2. Umieścić element tnący na uchwycie (zob. część „Mocowanie i zdejmowanie 

nakładek” w rozdziale „Przygotowanie do użycia”). 

Przycinanie brody z użyciem nakładki grzebieniowej do brody 
 
1. Wsunąć nakładkę do przycinania brody w prowadnice po obu stronach 

uchwytu (Rys. 11). 

2. Przesunąć suwak wyboru w górę lub w dół, w zależności od żądanego 

ustawienia (Rys. 12). 

W tabeli przedstawiono długość włosów po przycięciu w zależności od wybranego 
ustawienia. 
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Przy pierwszym przycinaniu z użyciem maszynki należy wybrać maksymalną 
nastawę (5), aby zapoznać się z obsługą. 
 
 
Ustawienia – nakładka do brody 
 

Ustawienia Długość przyciętych włosów 

1 2 mm 

2 3 mm 

3 4 mm 

4 5 mm 

5 6 mm 

 
3. Włączyć urządzenie. 

4. Powoli przesuwać urządzenie przez włosy (Rys. 13). 

− Najlepszy efekt przycięcia uzyskuje się, przesuwając urządzenie w kierunku 

odwrotnym do kierunku wzrostu włosów. 

− Ponieważ nie wszystkie włosy rosną w tym samym kierunku, urządzenie należy 

przesuwać w różnych kierunkach (w górę lub po skosie). 

− Upewnić się, że płaska część nakładki grzebieniowej zawsze całkowicie przylega 

do skóry – zapewni to równomierny efekt przycięcia. 

5. Nakładkę grzebieniową należy regularnie oczyszczać z obciętych włosów. 

Jeśli w nasadce nagromadzi się dużo włosów, należy zdjąć nakładkę i przedmuchać 
ją lub wytrząsnąć z niej włosy. 
 
 
Przycinanie z ustawieniem „efekt zarostu” 
 
1. Aby uzyskać efekt zarostu, należy wybrać najmniejszą nastawę długości 

włosów dla nakładki do brody. 

Przycinanie brody bez użycia nakładki do brody 

Trymera bez nakładki do brody można użyć, aby wykonać konturowanie brody i 
usunąć pojedyncze włosy. 
Przycinanie brody bez nakładki pozwala uzyskać tzw. efekt zarostu, czyli bardzo 
krótko ostrzyżonej brody (0,6 mm). 
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1. Przesunąć suwak wyboru ustawienia w górę i zdjąć nakładkę do brody z 

trymera precyzyjnego (Rys. 14). 

2. Ruchy trymera powinny być delikatne i kontrolowane. Element tnący powinien 

lekko dotykać włosów. 

Przycinanie brody z użyciem trymera precyzyjnego 
 
Trymer precyzyjny służy do nadawania kształtu wąsom i baczkom, konturowania i 
usuwania pojedynczych włosów. 
1. Urządzenie należy trzymać pionowo, przycinając nim żądane obszary (Rys. 

15). 

Pielęgnacja włosów na skórze twarzy (włosy w nosie / w uszach / brwi) 

Przycinanie włosów w nosie 
 
1. Umieścić trymer do nosa i uszu na uchwycie (zob. część „Mocowanie i 

zdejmowanie nakładek” w rozdziale „Przygotowanie do użycia”). 

2. Upewnić się, że nozdrza są czyste. 

3. Włączyć urządzenie i wsunąć końcówkę trymera w jedno z nozdrzy. (Rys. 16) 

Końcówki nie wolno wsuwać do nozdrza głębiej niż na 0,5 cm. 
4. Powoli wsuwać i wysuwać końcówkę, jednocześnie ją obracając, aby usunąć 

niechciane włosy. 

Aby uniknąć uczucia łaskotania, bok końcówki powinien być mocno dociśnięty do 
skóry. 
 
Przycinanie włosów w uszach 
 
1. Umieścić trymer do nosa i uszu na uchwycie (zob. część „Mocowanie i 

zdejmowanie nakładek” w rozdziale „Przygotowanie do użycia”). 

2. Oczyścić zewnętrzny kanał uszny, usuwając z niego wosk. 

3. Włączyć urządzenie i przesuwać końcówkę delikatnie wokół ucha w celu 

usunięcia włosów wystających poza jego obwód. (Rys. 17) 

4. Ostrożnie wsunąć końcówkę w zewnętrzny kanał uszny. 

Końcówki nie wolno wsuwać do kanału usznego głębiej niż na 0,5 cm, w przeciwnym 
razie może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej. 
 
Przycinanie brwi 
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Przy użyciu końcówki można usunąć pojedyncze włoski brwi. 
Urządzenie nie służy do regulowania ani przycinania całej brwi. 
Pod żadnym pozorem nie przycinać rzęs. Nie umieszczać urządzenia zbyt blisko 
oczu! 
1. Umieścić końcówkę nakładki na górnej krawędzi brwi. 

2. Przesuwać ją wzdłuż krawędzi brwi od podstawy nosa do zewnętrznego końca 

brwi (Rys. 18) 

Golenie 
 
Golenie przy użyciu golarki 
 
Golarka służy do kreowania równych, dobrze podkreślonych konturów. 
Przed użyciem golarki należy każdorazowo sprawdzić ją pod kątem oznak zużycia i 
uszkodzenia. Jeśli folia lub ostrza są uszkodzone albo zużyte, nie używać golarki, 
ponieważ może to spowodować obrażenia. Jeśli folia jest uszkodzona, wymienić 
górną część golarki. Jeśli ostrza są uszkodzone, wymienić całą nakładkę przed 
kolejnym użyciem. 
1. Przyciąć wstępnie kontury do ogolenia przy użyciu elementu tnącego bez 

nakładki grzebieniowej lub trymera precyzyjnego. 

2. Umieścić golarkę na uchwycie (zob. część „Mocowanie i zdejmowanie 

nakładek” w rozdziale „Przygotowanie do użycia”). 

3. Delikatnie docisnąć golarkę do skóry i przesuwać ją wzdłuż krawędzi 

konturów, aby usunąć zarost. 

Nie dociskać zbyt mocno. 
 

VIII INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, PRZECHOWYWANIA  
           I TRANSPORTU 
 
CZYSZCZENIE 
 
Do czyszczenia urządzenia nie używać wody ani wilgotnej szmatki. Pod żadnym 
pozorem nie czyścić urządzenia z użyciem sprężonego powietrza, zmywaków do 
szorowania, ściernych środków czyszczących ani żrących cieczy, takich jak benzyna 
czy aceton. 
Golarkę, element tnący, trymer do nosa/uszu, trymer precyzyjny i głowicę do 
konturowania warto nasmarować niewielką ilością oleju dla lepszych rezultatów. 
Uwaga: urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. 
1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. 

2. Zdjąć nakładki grzebieniowe i inne akcesoria z urządzenia. 

3. Po użyciu golarki oddzielić jej górną część od korpusu (Rys. 19). 
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Folia golarki jest bardzo delikatna. Należy zachować ostrożność. Jeśli folia jest 
uszkodzona, wymienić górną część golarki. 
Nie czyścić folii szczoteczką, ponieważ może dojść do jej uszkodzenia. 
4. Wydmuchać i/lub wytrząsnąć włosy nagromadzone w nakładkach. 

5. Wyczyścić nakładki letnią wodą lub szczoteczką. 

6. Wyczyścić zasilacz szczoteczką lub suchą szmatką. 

Chronić urządzenie i zasilacz przed wilgocią i wodą. 
 
PRZECHOWYWANIE 
- Urządzenie należy wyłączyć ustawiając włącznik/wyłącznik na pozycję OFF oraz 
odłączyć od gniazdka, gdy nie jest używane.  
- Przed schowaniem urządzenia należy poczekać aż ostygnie, a następnie schować 
je w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci. 
- Nigdy nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, gdyż przyczynia się to do 
szybszego zużycia przewodu i zwiększa ryzyko jego pęknięcia i utraty gwarancji. 
Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem i szczególnie unikać szarpania, 
rozciągania i skręcania go, szczególnie przy zakończeniach. 

TRANSPORT 
Nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i  wstrząsy podczas transportu. 
 

IX ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy 
urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny  
i rozwiązania danego problemu.  
 

Problem Możliwa przyczyna 
Rozwiązanie / 
wskazówka 

Urządzenie nie 
działa mimo 
podłączenia do 
gniazdka 

Zasilacz został 
nieprawidłowo 
umieszczony w gniazdku 

Należy poprawnie 
umieścić wtyczkę w 
gniazdku 

Gniazdko jest uszkodzone 

Należy sprawdzić czy 
gniazdko nie jest 
uszkodzone oraz 
podłączyć urządzenie do 
innego, sprawnego 
gniazdka 

Przełącznik włącz/wyłącz 
nie został przesunięty do 
odpowiedniej pozycji 

Przesuń przełącznik 
włącz/wyłącz w górę bądź 
w dół 
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X GWARANCJA 

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do 
sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu 
zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu. 

 

XI DEKLARACJA CE 

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/EU)  
i niskonapięciowej LVD (2014/35/EU), dlatego został na nie 
naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego. 
deklaracja zgodności z normami europejskimi. 
 

XII WYJAŚNIENIE SYMBOLI 

 

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem  
z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą 
grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi 
odpadami. 

Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego 
i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z 
odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie 
zutylizowany w należyty sposób. 

 

 

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy 
się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania. 

 
 
Znak towarowy "Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu oznacza, że 
podmiot dla którego wyprodukowano produkt, wniósł wkład finansowy w budowę 
i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego 
i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
 

Klasa ochronności III - ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach tej klasy 
ochronności jest zapewniona przez zasilanie ich bardzo niskim napięciem, 
nieprzekraczającym napięcia, które może się utrzymywać długotrwale w danych 
warunkach. 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista. 
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Jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres jego użytkowania 
się zakończył, wówczas należy umieścić produkt i jego akcesoria we właściwym 
punkcie recyklingu. Wyrzucając opakowanie i plastikowe elementy, rób to w 
miejscach do tego przeznaczonych, mając na uwadze dobro środowiska.  
Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod 
względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej 
izolacji - podwójnej lub wzmocnionej - której zniszczenie jest bardzo mało 
prawdopodobne. 

 

Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
 

XIII WYPRODUKOWANO DLA 

JOINCO POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Cybernetyki 9 

02-677 Warszawa, Polska 
 

www.joinco.pt 
 
Nr partii: 023/18 
Wyprodukowano w Chinach. 

http://www.joinco.pt/

