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1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do skracania i styli-
zacji zarostu. Posiada regulację długości strzyżenia.
Przestrzeganie instrukcji jest niezbędne do bez-
piecznej instalacji i użytkowania urządzenia. 
Urządzenie przeznaczone jest do prywatnego użyt-
ku wewnątrz pomieszczeń. 

Nr partii POJM180418

Model OBT8418

Parametry 
ładowania

5 V   , 1 A

Akumulator Li-Ion 3,2 V   , 500mAh

Ładowanie Z gniazda USB o wydolności 
prądowej 1 A 

Czas pracy około 60 minut 

Czas 
ładowania

2 h

2. DANE TECHNICZNE
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1. To urządzenie może być używa-
ne przez dzieci w wieku od 8 lat i 
powyżej, oraz osób o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej lub braku doświad-
czenia i wiedzy, jeżeli zostały one 
nadzorowane lub zostaną poin-
struowane na temat korzystania z 
urządzenia w sposób bezpieczny 
I są w stanie zrozumieć zagro-
żenia. Dzieci nie mogą bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie i kon-
serwacja urządzenia nie może 
być wykonywana przez dzieci bez 
nadzoru.

2. Do ładowania urządzenia, używaj 
wyłącznie dołączonego przewo-
du, które musi być podłączone do 
gniazd USB o wydolności prądo-

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
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wej 1 A.
3. Ostrzeżenie! Trzymaj produkt w 

stanie suchym.
4. Jeśli przewód zasilający jest 

uszkodzony, musi zostać wymie-
niony na nowy lub być dostępny u 
producenta lub jego przedstawi-
ciela serwisowego.

5. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję 
a zwłaszcza zasady bezpiecznego użytkowania

6. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do 
innych celów, niezgodnych z jego przeznacze-
niem.

7. Urządzenie nie jest zabawką. 
8. Przed użyciem należy upewnić się czy napięcie 

wskazane na etykiecie odpowiada napięciu w 
gnieździe USB, do jakiego będzie podłączone. 

9. W czasie ładowania/eksploatacji należy rozwi-
nąć przewód zasilający dołączony do zestawu.

10. Nie używaj przewodu zasilającego, gdy wykazuje 
oznaki uszkodzenia. 

11. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, 
gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.

12. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w 
żadnej innej cieczy.
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13. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub 
działa w sposób nieprawidłowy.

14. Nie należy używać maszynki, jeśli wcześniej 
upadła ona z wysokości, wykazuje widoczne 
oznaki uszkodzenia.

15. Zawsze odłączaj od sieci elektrycznej, jeśli nie 
korzystasz z urządzenia oraz przed czyszcze-
niem.

16. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu 
lub demontażu jakichkolwiek czę¬ści urządze-
nia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części 
przeznaczone do naprawy.

17. Urządzenie jest przeznaczone jedynie do przyci-
nania włosów naturalnych. Musi być stosowane 
wyłącznie do włosów ludzkich– nie wolno sto-
sować do włosów sztucznych lub zwierzęcych. 
Używanie produktu do celów innych niż zgodne 
z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie 
gwarancji.

18. Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w tempe-
raturze od 15°C do 35°C.

19. Nie używaj urządzenia, jeśli Twoja skóra jest 
podrażniona lub jeśli masz żylaki, wysypkę, 
wypryski, pieprzyki (z włoskami) lub zadrapania. 
Jeśli cierpisz na obniżoną odporność immuno-
logiczną lub jeśli masz cukrzycę, hemofilię lub 
brak ogólnej odporności, przed rozpoczęciem 
depilacji skonsultuj się z lekarzem.
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20. Nie wolno używać golarki w przypadku zapaleń 
skóry.

21. Nie wolno używać golarki do strzyżenia mokrych 
włosów.

22. Nie wolno używać golarki do strzyżenia zwierząt.
23. UWAGA! Regularnie naoliwiaj ostrza golarki.
24. Uwaga! Urządzenie należy utrzymywać w stanie 

suchym.
25. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, 

musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję 
obsługi.

26. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe opako-
wanie.

27. Przed utylizacją maszynki należy usunąć aku-
mulator. Przed wyjęciem akumulatora, należy 
wyłączyć maszynkę i odłączyć ją od źródła zasi-
lania. Akumulator należy zutylizować  zgodnie z 
opisem w sekcji 11. Utylizacja.

28. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe opako-
wanie.

29. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna 
jest pod adresem infolinia@vershold.com.

eoleksiak
Podświetlony
plus QR code
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4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Przeczytaj instrukcję

Produkt zgodny z wymaganiami 
dyrektyw Unii Europejskiej

Utylizacja urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych – patrz punkt 
UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.

Utylizacja baterii – patrz punkt 
UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.

Całkowita ochrona przed 
strumieniem wody płynącej z 
różnych kierunków z wydajnością 
do 12,5 litra na minutę. 
Wodoodporność przy deszczu 
i zachlapaniu. Nadaje się dla 
turystyki pieszej, rowerowej, 
żeglarstwa. Należy pamiętać, 
że woda może przedostać 
się podczas zanurzenia lub 
skierowania silnego strumienia 
wody na przedmiot mający 
opisywaną klasę wodoszczelności.
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Urządzenie do użytku 
wewnętrznego

Oznaczenie materiału, z którego 
wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.
Olej konserwujący.
Niebezpieczeństwo! Połknięcie 
oleju może doprowadzić do 
śmierci! W przypadku połknięcia, 
natychmiast skontaktuj się z 
Ośrodkiem zatruć/lekarzem. Nie 
próbuj wymuszać wymiotów. 
Przechowuj w oryginalnym 
opakowaniu ze szczelnie 
zamkniętą nakrętką. Zutylizuj olej/
pojemnik zgodnie z lokalnymi 
przepisami.



11

5. BUDOWA
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1. Nasadka grzebieniowa 
2. Trymer (głowica goląca) 
3. Przycisk wysuwania głowicy 
4. Włącznik/wyłącznik
5. Pokrętło regulacji strzyżenia
6. Pędzelek 
7. Olejek do konserwacji
8. Przewód zasilający z końcówką USB 
9. Gniazdo ładowania 
10. Nasadka ochronna trymera

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x Golarka męska
1 x Przewód zasilający 
1 x Nasadka grzebieniowa
1 x Pędzelek
1 x Nasadka ochronna trymera
1 x Olej konserwujący
1 x Instrukcja obsługi
Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. 
Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. 
Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są 
pęknięte, a przewód nie jest uszkodzony. Jeśli stwier-
dzisz, że brakuje części bądź jest uszkodzona, nie 
używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi 
przepisami.
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7. UŻYTKOWANIE

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci pro-
szę nie zostawiać swobodnie dostępnych 
części opakowania (torby plastikowe, kar-
tony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo 
uduszenia!

7.1  Ładowanie
Czas ładowania to 2 godziny. 
1. Upewnij się, że golarka jest wyłączony.  
2. Umieść końcówkę przewodu zasilającego w gnieź-

dzie ładowania, a końcówkę USB do portu USB np. w 
komputerze. Pamiętaj by sprawdzić parametry, czy 
są zgodne z informacją na etykiecie lub w niniejszej 
instrukcji w rozdziale 2. Dane techniczne. 

Uwaga!

• Urządzenie jest przystosowane do zasilania bateri-
ami typu Li-Ion 3,2 V  V   500 mAh.

• Akumulator jest zamontowany w urządzeniu.

• Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do 
specjalnych pojemników na zużyte baterie.

• Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ład-
owania (nie będących akumulatorami).

• Nie zwierać zacisków zasilających.
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•  Nigdy nie należy stosować zużytych akumula-
torów w połączeniu z nowymi.

• Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośred-
nie działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne 
nasłonecznienie, grzejnik, ogień.

• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie 
mogą być demontowane, wrzucane do 
ognia lub zwierane.

• Połknięcie akumulatora może być śmiertelne! 
Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt do-
mowych. Natychmiast zwróć się po pomoc me-

dyczną, jeśli połkniesz akumulator.

7.2 Włączanie i wyłączanie 
1. Aby włączyć należy nacisnąć włącznik/wyłącznik.  
2. Wybierz pracę z nasadką lub bez.
3. Aby wyłączyć należy nacisnąć włącznik/wyłącznik. 

7.3 Montaż nasadki grzebieniowej 
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Umieść nasadkę grzebieniową na trymerze z 

pokrętłem regulacji strzyżenia umieszczonym za 
trymerem, a następnie dociśnij nasadkę grzebie-
niową do momentu jej zablokowania. Usłyszenie 
charakterystycznego odgłosu kliknięcia oznacza 
prawidłowy montaż nasadki grzebieniowej.

3. Włącz urządzenie.

7.4 Demontaż nasadki grzebieniowej
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1. Wyłącz urządzenie.
2. Trzymając maszynkę w dłoni, delikatnie podważ 

nasadkę grzebieniową kciukiem pod pokrętłem 
regulacji strzyżenia.

7.5 Montaż/demontaż trymera
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 
2. Aby zdemontować trymer złap za boczne krawę-

dzie trymera i pociągnij w górę.
3. Aby zamontować trymer, postępuj odwrotnie do 

demontażu. Upewnij się, że bolce trymera weszły 
w otwory znajdujące się na górnej części korpus 
golarki.  

7.6 Regulacja długości strzyżenia

Strzyżenie z nasadką
1. Długość strzyżenie bez nasadki to około 0.8mm. 
2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 
3. Można zmienić długość strzyżenia za pomocą 

pokrętła regulacji strzyżenia znajdującego się pod 
głowicą trymera. 

• pokrętło regulacji strzyżenia przesunięte mak-
symalnie w stronę oznaczoną „1” – minimalna 
długość.

• pokrętło regulacji strzyżenia przesunięte maksy-
malnie w stronę  – „10” maksymalna długość. 

4. Włącz urządzenie i przystąp do strzyżenia. 
5. Wyłącz urządzenie, gdy skończysz strzyżenia. 
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7.7 Porady dotyczące strzyżenia
1. Zaleca się strzyżenie na suchych włosach. 
2. Zaleca się rozpocząć strzyżenie używając usta-

wienia nasadki w największej pozycji. Następnie 
możesz zmienić długość cięcia. Lepiej ostrzyć za 
długo niż za krótko. 

3. Nigdy nie przesuwaj szybko urządzeniem po wło-
sach podczas strzyżenia.

4. Rozpocznij strzyżenie od przeczesania włosów, aby 
ułożyły się naturalnie.

5. Rozpocznij strzyżenie od dołu ku górze głowy.
6. Trzymaj urządzenie delikatnie pod włosami tak, aby 

nasadka grzebieniowa skierowana była ku górze i 
leżała płasko na głowie. 

7. Powtórz czynność na bokach i tyle głowy.
8. Strzyżenie i posługiwanie się urządzeniem wymaga 

praktyki, dlatego podczas pierwszego strzyżenia 
zaleca się pozostawienie dłuższych włosów niż 
żądane.

9. Po zakończeniu strzyżenia, ewentualne odstające 
pojedyncze włosy można przyciąć nożyczkami 
(brak w zestawie).
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8.1 Główne zasady
Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpie-
czeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność 
urządzenia.
Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i 
pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszcze-
nia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia prądem 
elektrycznym i oparzenia
Uwaga! 
Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych 
środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub 
dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na 
powierzchnię urządzenia.
Uwaga!  
Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych pły-
nach. 

8.2 Czyszczenie ostrzy 
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 
2. Zdejmij nasadkę, jeżeli jest nałożona.
3. Wyczyść ostrza szczoteczką do czyszczenia.

8.3 Czyszczenie nasadki
Nasadkę myjemy pod bieżącą wodą i zostawiamy do 
całkowitego wyschnięcia.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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8.4 Oliwienie
Ostrza powinny być regularnie oliwione, aby zapewnić 
prawidłowe działanie maszynki.
Stosuj olej konserwujący dołączony do zestawu.
Nie używaj olejków do włosów, tłuszczu, olejków zmie-
szanych z naftą oczyszczoną lub innymi rozpuszczal-
nikami. Rozpuszczalniki ulatniają się, pozostawiając 
lepkie resztki, które mogą powodować wolniejszy ruch 
ostrzy.
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Zdejmij nasadkę, jeżeli jest nałożona.
3. Naoliw ostrza kilkoma kroplami oleju konserwują-

cego.
4. Włącz urządzenie na kilka sekund, aby olej konser-

wujący rozprowadził się po ostrzach.
5. Nadmiar oleju konserwującego usuń papierowym 

ręcznikiem (przy wyłączonym urządzeniu).

Ostrzeżenia!
• Nie spożywaj oleju konserwującego. Gdy olej 

został przypadkowo połknięty, niezwłocznie 
skontaktuj się z lekarzem. Nie próbuj wymuszać 
wymiotów. 

• Unikaj kontaktuj ze skórą i oczami.
• Podczas użycia zapewnij właściwą wentylację 

powietrza.
• Umyj ręce po użyciu.
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• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. 

• Przechowuj w oryginalnym opakowaniu ze 
szczelnie zamkniętą nakrętką.

• Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu z 
dala od źródeł zapłonu ognia i płomieni sło-
necznych.

• Przechowuj z dala od pożywienia, łatwopal-
nych substancji i utleniaczy. 

• Zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez 
użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. 
Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony na nowy lub być dostępny u producenta lub 
jego przedstawiciela serwisowego.
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Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wy-
korzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane 
symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy 
dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed 
dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

11. UTYLIZACJA

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Urządzenie należy czyścić zgodnie z opisem i po-
zostawić do całkowitego wyschnięcia. Zalecane jest 
przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowa-
niu.

2. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylo-
wanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

3. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami 
podczas transportu.
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Właściwa utylizacja urządzenia:
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE 

symbolem przekreślonego kołowego kontene-
ra na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie 
urządzenia elektryczne i elektroniczne podlega-
jące selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usu-
wać niniejszego produktu poprzez normalne odpady 
komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i 
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umiesz-
czony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do 
powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki 
powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub in-
nym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą 
Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Pań-
stwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i 
akumulatory muszą być wyrzucane do spe-
cjalnie oznakowanych pojemników, oddawane 
do punktów przyjmowania odpadów specjal-
nych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.
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Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowa-
ne i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznako-
wany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzoru-
jącym rynek.

12. DEKLARACJA CE

13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urzą-
dzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie 
sieci Biedronka.
Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowa-
niem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować 
na poniższy adres e-mail:
infolinia@vershold.com
lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt 
pod adresem: www.vershold.com/opinie
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1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy 
gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia 
wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu 
zakupu. 

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który 
nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, 
a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość 
urządzenia. 

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostar-
czyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym 
sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji 
uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód 
zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie 
dokładny opis wady urządzenia, w szczególności 
zewnętrzne objawy wady urządzenia. 

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodze-
niami mechanicznymi nie powstałymi z winy produ-
centa lub dystrybutora, a w szczególności z powodu 
wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie 
działania siły wyższej. 

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usu-
nięta została plomba zabezpieczająca oraz w których 
dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian kon-
strukcyjnych. 

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające natu-
ralnemu zużyciu podczas eksploatacji. 

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego ce-
lem ułatwienia weryfikacji usterki. 
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8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsump-
cyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z posta-
nowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 
1964 roku (Dz.U.2014.121).

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
Ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska 
Wyprodukowano w Chinach
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1. INTENDED USE

The device is designed for hair shortening and sha-
ving. Built-in cutting length adjustment.
Following the instructions in this manual will ensure 
safe installation and use of the device.
The device is intended for private indoor use only.

2. TECHNICAL DATA
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1. The device may be used by chil-
dren of 8 years of age and older, 
and by individuals with reduced 
physical, sensory or mental capa-
bilities, or by individuals lacking 
the necessary experience and 
knowledge, provided that they 
are supervised or use the devi-
ce safely, in compliance with the 
instruction manual, and under-
stand the hazards involved. Child-
ren must not play with the device. 
Children may perform cleaning 
and maintenance of the device 
only if they are supervised by an 
adult.

2. Only use the included power cord 
for charging. The cord must be 
connected to a USB socket with a 

3. IMPORTANT SAFETY RULES
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1A current capacity.
3. Warning! Keep the product dry.
4. If the power cord is damaged, it 

must be replaced with a new one, 
or it must be available at the ma-
nufacturer’s or its service repre-
sentative.

5. Read the entire user’s manual, and in particu-
lar the important safety rules, before using the 
device.

6. The device is intended for household use only. 
Do not use the device for any purpose other than 
its intended use.

7. The device is not a toy.
8. Before using the device, ensure that the voltage 

indicated on the label matches the voltage in the 
USB socket, to which the device will be connec-
ted.

9. During charging/operation, extend the included 
power cord.

10. Do not use the power cord if it shows any signs 
of damage.

11. Do not leave the device unattended while it is 
connected to the mains.

12. Do not immerse the device in water or any liquid.
13. Do not use the device if it is damaged or faulty.
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14. Do not operate the shaver if it has fallen from 
a significant height and shows any signs of 
damage.

15. Disconnect the device from the mains after use 
and before cleaning.

16. Do not attempt to open the housing or disas-
semble any part of the device. The product does 
not contain any user-serviceable parts.

17. The device is intended for trimming natural hair 
only. It must be applied only to human hair –– 
you must not apply it to artificial or animal hair. 
Using this product for any other purposes than 
its intended purpose will void the warranty.

18. Use, charge, and store the device at a temperatu-
re between 15°C and 35°C.

19. Do not apply the device to irritated skin, varicose 
veins, rashes, eczema, moles (with growing hair), 
or scratches. Consult a doctor prior to starting 
hair removal if you suffer from immunodeficien-
cy, diabetes, haemophilia, or total immunodefi-
ciency.

20. Do not use the shaver if you have skin inflamma-
tion.

21. Do not use the shaver for cutting wet hair.
22. Do not use the shaver for clipping animal hair.
23. CAUTION! Regularly lubricate the shaver blades 

with oil.
24. Caution! Keep the device dry.
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25. If the device is passed on to another user, it must 
be accompanied by this manual.

26. Keep the instruction manual and the packaging, 
if possible.

27. Remove the rechargeable battery prior to 
disposing of the shaver. Prior to removing the 
rechargeable battery, switch off the shaver and 
disconnect it from the power source. Dispose of 
the rechargeable battery in accordance with the 
description in the section 11 Disposal.

28. Keep the instruction manual and the packaging, 
if possible.

29. To obtain an electronic version of the instruction 
manual, send a message to: infolinia@vershold.
com.
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4. EXPLANATION OF SYMBOLS

Read this instruction manual

The product is compliant with the 
requirements of the applicable EU 
directives

Instructions for the disposal of 
electric and electronic devices: see 
the DISPOSAL section.

Instructions for the disposal of 
batteries: see the DISPOSAL 
section.

Full protection against a jet of 
water spraying from any direction 
with a capacity of up to 12.5 liters 
per minute. Watertight in the rain 
and when splashed on. Usable 
for hiking, biking, and sailing. It 
is important to remember that 
water can penetrate the housing 
if the item of the described water 
tightness class is immersed, or a 
strong  jet of water is directed at it.
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Indoor use only.

Designation of the packaging 
material – corrugated cardboard.

Maintenance oil. Danger! 
Swallowing the oil can be fatal! 
If you swallow some oil, contact 
a poison control center or a 
physician. Do not try to induce 
vomiting. Store in the original 
packaging, with the lid tightly 
closed. Dispose of the oil/
packaging in accordance with 
local regulations.
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5. OVERVIEW
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1. Comb attachment
2. Trimmer (shaving head)
3. Head extension button
4. On/off switch
5. Cutting adjustment knob
6. Brush
7. Maintenance oil
8. Power cord with USB plug
9. Charging socket
10. Trimmer protective cap

6. PACKAGE CONTENTS

1 x Shaver for men
1 x Power cord 
1 x Comb attachment
1 x Brush
1 x Trimmer protective cap
1 x Maintenance oil
1 x User’s manual

Open the packaging and carefully take out the device. 
Make sure the set is complete and that its components 
are undamaged. Check that the plastic parts are not 
broken. If any part is damaged or missing, contact the 
dealer and do not use the product. Keep the packaging 
or dispose of it in accordance with local regulations
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7. USE

Caution! For the sake of children’s safety, 
do not leave any packaging materials 
accessible and unattended (plastic bags, 
cardboard boxes, Styrofoam etc.). Risk of 
suffocation!

7.1  Charging

The charging time is approx. 2 h.
1. Make sure the shaver is turned off.
2. Insert the power cord plug into the charging socket, 

and the USB plug into a USB port, e.g. in a com-
puter. Check if the parameters are compliant with 
the information on the label or with this manual, 
chapter 2. Technical data.

Caution!

• The device is designed to be used with Li-Ion 3.2 V  
500 mA rechargeable battery.

• The rechargeable battery is built in the device.

• When installing a new battery, observe the po-
larity markings in the battery compartment.

• Do not put the used batteries in a rubbish bin, but in 
special containers for spent batteries.

• Do not recharge batteries not designed for that 
purpose (non-rechargeable batteries).
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• Do not short-circuit the battery terminals. 

• Never insert used batteries together with new 
ones.

• Never expose batteries to direct heat sources, 
such as bright sunlight, heaters or fire.

• Explosion hazard! Batteries must not be 
dismantled, put into fire or short-circuit-
ed.

• Swallowing a battery may have fatal conse-
quences! Keep batteries away from children 
and pets. Seek medical assistance immediately 

if a battery is swallowed.

7.2 Turning the device on/off
1. To switch the device on, press the on/off switch.
2. Select the operation with the attachment or without 

it.
3. To switch the device off, press the on/off switch.

7.3 Comb attachment installation
1. Make sure that the device is turned off.
2. Put the comb attachment on the trimmer, with the 

cutting adjustment knob located behind the trim-
mer, and press the comb attachment until it locks 
into place. A characteristic click means the comb 
attachment has been installed properly.

3. Turn on the device.
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7.4 Comb attachment removal
1. Switch off the device.
2. Holding the shaver in the hand, gently pry the comb 

attachment with your thumb, under the cutting 
adjustment knob.

7.5 Trimmer installation/removal
1. Make sure the device is turned off.
2. To remove the trimmer, grab the trimmer side edges 

and pull up.
3. To install the trimmer, perform the actions for 

trimmer removal in reverse order. Make sure the 
trimmer pins have entered the openings in the up-
per part of the shaver housing.

7.6 Cutting length adjustment

Cutting with attachment
1. The cutting length without the attachment is ap-

prox. 0.8 mm.
2. Make sure the device is turned off.
3. You may change the cutting length using the cut-

ting adjustment knob under the trimmer head.
• cutting adjustment knob moved as far as possible 

to the side marked with “1” – minimum length.
• cutting adjustment knob moved as far as possible 

to the side marked with “10” – maximum length.
4. Switch on the device and start cutting.
5. Switch off the device when you finish cutting.
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7.7 Cutting tips

1. It is recommended to cut dry hair.
2. It is recommended to start the cutting with the at-

tachment set to the longest position. Then you can 
change the cutting length. It is better to cut too long 
than too short.

3. Never move the device quickly against the grain of 
hair during trimming.

4. Before cutting, comb the hair so it is arranged 
naturally.

5. Start cutting from the bottom of the head up.
6. Hold the device slightly under the hair so that the 

comb attachment points up and lies flat on the 
head.

7. Repeat on the sides and the back of your head.
8. Using the device and cutting require practice. The-

refore, we recommend that you leave hair longer 
than desired during the first cutting.

9. After cutting, cut any remaining individual hair with 
scissors (not included).
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8.1 General rules
Proper and regular cleaning will ensure safe operation 
and extend the lifespan of the device.
Warning! Before performing cleaning and maintenance 
operations, turn the device off, disconnect it from the 
power source and let it cool down, so as to avoid burns 
and electrocution.
Caution! 
Do not clean the device with any strong chemicals, 
alkali, abrasive or disinfecting agents, as they may 
damage the surface of the device.
Caution!  
Do not immerse the device in water or other liquids.

8.2 Blade cleaning
1. Make sure the device is turned off.
2. Take off the attachment (if installed).
3. Clean the blades with the cleaning brush.

8.3 Attachment cleaning
Wash the attachment with running water and leave it to 
dry completely.

8.4 Lubrication
Lubricate the blades regularly to ensure correct opera-
tion of the shaver.
Use the included maintenance oil.
Do not use hair oil, grease, oils mixed with purified 

8. CLEANING AND CARE
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paraffin or any solvents. Solvents evaporate and leave 
sticky residues, which can slow down blade movement.
1. Make sure the device is turned off.
2. Take off the attachment (if installed).
3. Lubricate the blades with a few drops of mainte-

nance oil.
4. Turn on the device for several seconds to distribute 

the oil on the blades.
5. Remove any excess maintenance oil with a paper 

towel (the device must be turned off).

Warning!
• The maintenance oil is not edible – do not con-

sume it. If oil is accidentally swallowed, contact a 
doctor immediately. Do not try to induce vomiting.

• Avoid contact with the skin and eyes.
• Ensure proper air ventilation during use.
• Wash your hands after use.
• Keep out of children’s reach.
• Store in the original packaging, with the lid tightly 

closed.
• Store in a dry and cool place away from sources 

of ignition and sun rays.
• Store away from food, inflammables, and oxid-

izers.
• The product should be recycled in accordance 

with local regulations.
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9. REPAIR

The device does not contain any user-serviceable parts. 
Do not attempt to repair the device on your own. Always 
have a specialist perform repairs.
If the power cord is damaged, it must be replaced with 
a new one, or it must be available at the manufacturer’s 
or its service representative.

10. STORAGE AND TRANSPORT

1. Clean the device in accordance with the instructions 
and leave it to dry completely. It is recommended that 
the device be stored in its original packaging.

2. Always keep the device in a dry, well-ventilated place 
inaccessible to children.

3. Protect the device against vibration and shock 
during transport.

All the packaging materials are 100% recyclable, and 
are labelled as such. The packaging should be dispo-
sed of in accordance with local regulations.
Keep the packaging materials out of children’s reach, 
as these materials can pose a hazard.

11. DISPOSAL
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Correct disposal of the device:
1. According to WEEE Directive 2012/19/EU, 

the crossed-out wheelie bin symbol (shown on 
the left) is used to label all electric and electro-
nic devices requiring segregation.

2. Do not dispose of the spent product with domestic 
waste: dispose of it at an electric and electronic devices 
collection and recycling point. The crossed-out wheelie 
bin symbol placed on the product, instruction manual or 
package communicates this requirement.

3. The plastics contained in the device can be recycled in 
accordance with the specific marking. Thanks to recyc-
ling, re-use of materials or other forms of utilizing used 
equipment, you make a significant contribution to the 
protection of our natural environment.

4. Information on electric and electronic devices collec-
tion locations is available from local government agen-
cies or from the dealer.

5. Spent or fully discharged single-use and 
rechargeable batteries must be discarded in 
dedicated labelled bins, turned over to hazar-
dous waste collectors or returned to electric 
equipment dealers.
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The device has been designed, manufactured and 
marketed in compliance with the Low Voltage Directive 
and the EMC Directive. Therefore, the product bears 
the “CE” mark and has a declaration of conformity, 
which is available to market supervision agencies for 
inspection.

12. CE DECLARATION

13. WARRANTY

In order to submit a complaint about the product, sub-
mit the device to the Customer Service Point at any 
Biedronka store.
Should you have any questions or issues related to 
product operation, send them to the following e-mail 
address:
infolinia@vershold.com
or contact us by phone: +48 667 090 903

Your opinion is important to us. Evaluate our product at: 
www.vershold.com/opinie
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1. The Warrantor of this product grants a 24-month 
warranty valid from the date of purchase. If any de-
fect is found, a complaint about the product should 
be lodged at the point of purchase.

2.  A damaged product means a product failing to 
provide the features described in the User’s Manual 
due to intrinsic properties of the device.

3. The Beneficiary under the warranty shall deliver 
the appliance to the Customer Service Point at a 
given store in order to submit a complaint about 
the equipment. When asserting your rights under 
warranty, you need to present the proof of purchase 
(purchase receipt, invoice) together with an as-de-
tailed-as-possible description of the defect, in parti-
cular of the external manifestations of the defect.

4. The warranty excludes products with physical da-
mage other than that caused by the manufacturer 
or distributor, including specifically any damage 
resulting from incorrect usage or force majeure.

5. The warranty does not cover products, from which 
the tamper-proof seal has been removed, and 
products, to which repairs, alterations or structural 
modifications have been made or attempted.

6. The warranty does not cover components subject to 
natural wear and tear during operation.

7. It is recommended that the complete product be 
submitted together with the complaint so as to faci-
litate service operations.
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8. This warranty for the sold consumer product does 
not exclude, restrict or suspend any rights of the 
Buyer related to laws and regulations concerning 
warranty for defects in sold items pursuant to the 
provisions of the Civil Code of 23 April 1964 (Jour-
nal of Laws Dz.U.2014.121).

9. The warranty shall be applicable within the territory 
of the Republic of Poland.

Manufacturer (Warrantor):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A,
02-092 Warsaw, Poland
Made in China
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