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1 Użycie zgodnie z przeznaczeniem                                                    . 
Urządzenie przeznaczone jest do precyzyjnego golenia, przycinania lub wykańczania 
brody i wąsów oraz do wygodnego usuwania włosków z nosa, uszu.  

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.  

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być 
używane do celów profesjonalnych. 

2 Dane techniczne                                                                                       . 

Nr partii POJM190139 

Model MS-9139 

Zasilanie:  1 x akumulator ICR14500 600 mAh 3,7V  

Parametry ładowania/zasilania (gniazdo USB): 

Parametry wyjściowe 5 V , 800 mA 

 

3 Zasady bezpiecznego użytkowania                                                 . 

1. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się 
urządzeniem. 

2. Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie dołączonego 
przewodu z końcówką USB. 

3. Podczas używania trymera multifunkcyjnego upewnij się, 
że końcówki tnące są właściwie zamontowane. 

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

5. Przed pierwszym użyciem należy nanieść niewielka ilość olejku na ostrza i włączyć 
urządzenie na kilka sekund, aby równomiernie rozprowadzić olej na ostrzu.  

6. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego 
przeznaczeniem. 

7. Urządzenie nie jest zabawką.  

8. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączona do sieci 
elektrycznej. 

9. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy. 

10. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadła ona z wysokości, wykazuje 
widoczne oznaki uszkodzenia. 

11. Jeśli nie używasz urządzenia lub zamierzasz przystąpić do jego czyszczenia i 
konserwacji zawsze odłącz jego przewód z końcówką USB od sieci elektrycznej a 
urządzenie wyłącz.  

12. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części 
urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy. 

13. Urządzenie jest przeznaczone jedynie do przycinania włosów naturalnych. Musi być 
stosowane wyłącznie do włosów ludzkich–– nie wolno stosować do włosów 
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sztucznych lub zwierzęcych. Używanie produktu do celów innych niż zgodne z 
przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji. 

14. Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 15°C do 35°C. 
15. Nie używaj urządzenia, jeśli Twoja skóra jest podrażniona lub jeśli masz żylaki, 

wysypkę, wypryski, pieprzyki (z włoskami) lub zadrapania. Jeśli cierpisz na obniżoną 
odporność immunologiczną lub jeśli masz cukrzycę, hemofilię lub brak ogólnej 
odporności, przed rozpoczęciem depilacji skonsultuj się z lekarzem. 

16. Nie wolno używać trymera multifunkcyjnego w przypadku zapaleń skóry. 

17. Nie wolno trymera multifunkcyjnego do strzyżenia mokrych włosów. 

18. Nie wolno trymera multifunkcyjnego do strzyżenia zwierząt. 

19. Uwaga! Regularnie naoliwiaj ostrza trymera olejkiem konserwującym.  

20. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę 
instrukcję obsługi. 

21. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe opakowanie. 

22. Przed utylizacją trymera multifunkcyjnego należy usunąć akumulator. Zalecane jest by 
został on wyjęty przez fachowca profesjonalistę, a nie użytkownika.   

23. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania przed przystąpieniem do demontażu 
akumulatora. Demontaż powinien być przeprowadzony przez fachowca 
profesjonalistę.  

24. Należy odpowiednio zutylizować akumulator. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to 
możliwe opakowanie. 

25. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem 
instrukcje.vershold.com 

 

QR code 

 

 
 

4 Objaśnienie symboli                                                                               . 
 

 

Przeczytaj instrukcję. 

 

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii 
Europejskiej. 

 

Urządzenie przeznaczone do użytku prywatnego wewnątrz 
pomieszczeń.  

 

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

http://instrukcje.vershold.com/
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5 Budowa                                                                                                        . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej 
instrukcji.  

 

IPX5 
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. 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest 
opakowanie – tektura falista. 

 

Symbol umieszczony na etykiecie olejku konserwującego 
oznaczający niebezpieczeństwo dla zdrowia w przypadku 
połknięcia lub ulotnienia do powietrza.  

 

Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład 
finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych. 
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1 Trymer do strzyżenia  

2 Trymer precyzyjny do nosa, uszu 

3 Trymer do zarostu  

4 Trymer do ciała  

5 Przycisk do precyzyjnej regulacji długości cięcia (3 
ustawienia) 
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6 Zawartość zestawu                                                                                 . 

6 Włącznik/wyłącznik  

7 Dioda sygnalizująca proces ładowania  

8 Przewód z końcówka USB 

9 Nasadka grzebieniowa do włosów (3mm) 

10 Nasadka grzebieniowa do włosów (6mm) 

11 Nasadka grzebieniowa do włosów (9mm) 

12 Nasadka grzebieniowa do włosów (12mm) 

13 Nasadka trymera do zarostu (1-4mm) 

14 Nasadka trymera do ciała  

15 Pędzelek do czyszczenia  

16 Olejek konserwujący  

  

Ilość Element 

1 Trymer multifunkcyjny (urządzenie)  

1 Trymer do strzyżenia  

 Trymer do zarostu 

1 Trymer do ciała  

1 Trymer precyzyjny do nosa, uszu 

4 Nasadka grzebieniowa do włosów (3; 6; 9; 12mm ) 

1 Nasadka trymera do zarostu (1-4mm) 

1 Nasadka trymera do ciała  

1 Pędzelek do czyszczenia 

1 Przewód z końcówka USB 

1 Olejek konserwujący  

1 Instrukcja obsługi 
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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 z 
końcówka USB nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są 
uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj 
opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie 
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). 
Niebezpieczeństwo uduszenia! 

 
 

7 Użytkowanie                                                                                              . 

7.1 Ładowanie 
 

1. Aby naładować urządzenie podłącz je za pomocą przewodu zasilającego do: 
a) Komputera/lub powerbanku 

• Podłącz wtyk przewodu zasilającego do gniazda ładowania urządzenia a końcówkę USB 
do wejścia USB w komputerze/powerbanku. Komputer musi być włączony.  

• Po podłączeniu do komputera/powerbanku dioda sygnalizująca proces ładowania 
zapali się na czerwono.  

• Gdy urządzenie będzie naładowane, po około 1,5 h, dioda sygnalizująca proces 
ładowania zapali się na niebiesko. 

 
b) Zasilacza (nie dołączony do zestawu) 

• Podłącz wtyk przewodu zasilającego do gniazda ładowania urządzenia a końcówkę USB 
do wejścia USB zasilacza o parametrach zgodnych z oznaczeniem na etykiecie 
urządzenia. Zasilacz podłącz do gniazda sieci elektrycznej o tych samych parametrach co 
oznaczone na etykiecie zasilacza. 

• Po podłączeniu do zasilacza dioda sygnalizująca proces ładowania zapali się na 
czerwono.  

• Gdy urządzenie będzie naładowane, po około 1,5 h, dioda sygnalizująca proces 
ładowania zapali się na niebiesko. 

Czas ładowania zależy od źródła ładowania.  
 

7.2 Montaż  /wymiana trymera do strzyżenia/ trymera do zarostu/ trymera do nosa, 
uszu / trymera do ciała 

Uwaga! Przed pierwszym użyciem należy nanieść niewielka ilość olejku na ostrza i włączyć 
urządzenie na kilka sekund, aby równomiernie rozprowadzić olej na ostrzu. 
Uwaga! Trymer do strzyżenia, trymer do ciała, trymer do zarostu, trymer precyzyjny do nosa, 
uszu – w dalszej części instrukcji nazwane są ogólnie końcówką tnącą.  
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1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie pracuje. 
2. Aby zdjąć końcówkę tnącą jedną ręką chwyć urządzenie za korpus(uważaj, by nie 

włączyć włącznika/wyłącznika), a druga podważ końcówkę tnącą od strony 
przodu korpusu i zdejmij ją. 

Uwaga! Podważenie wymaga użycia większej siły.  
3. Wybierz odpowiednia końcówkę tnąca i nałóż ją umieszczając bolec znajdujący 

się na jej końcu w otwór w korpusie i dociśnij.  
 

 

 

 

 

 

 

7.3 Montaż  / demontaż nasadek  
 

a) Nasadki grzebieniowe do włosów 

1. Nasadkę grzebieniową montujemy na uprzednio zamontowanym trymerze do 
strzyżenia (1). 

2. Nałóż wybraną nasadkę grzebieniową do włosów na trymer do strzyżenia 
zaczynając od nałożenia jej na ostrza trymera, a następnie dociśnij. Usłyszysz 
charakterystyczne kliknięcie. 

3. Aby zdemontować nasadkę postępuj w odwrotnej kolejności niż montaż. 
 
 

b) Nasadka trymera do zarostu 
1. Nasadkę montujemy uprzednio zamontowany trymer do zarostu (3) zaczynając 

od nałożenia jej na ostrza trymera, a następnie dociśnij. Usłyszysz 
charakterystyczne kliknięcie. 

2. Aby zdemontować nasadkę postępuj w odwrotnej kolejności niż montaż. 
 

7.4 Regulacja długości cięcia  
Funkcja ta dotyczy trymera do strzyżenia oraz trymera do zarostu.  

Przycisk do precyzyjnej regulacji długości cięcia przesunięty: 
- najbardziej w górę (3 pozycja) – najmniejszy dystans 
- środkowe położenie (2 pozycja) – średni dystans   
- dociśnięte do dołu (1 pozycja) – duży dystans  

 

7.5 Włączenie / wyłączenie urządzenia 

• Aby włączyć urządzenie naciśnij włącznik / wyłącznik.  

• Aby wyłączyć urządzenie ponownie naciśnij włącznik / wyłącznik.  

 

Uwaga!  

• Urządzenie jest przystosowane do zasilania bateriami typu akumulator ICR14500 600 
mAh 3,7V . 

Montaż 

Demontaż 
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• Akumulator jest dołączony do zestawu. 

 
• Przy instalacji nowego akumulatora odnieś się do oznaczeń polaryzacji znajdujących się                            

w komorze baterii. 

• Stosuj akumulator takiego samego typu, jakie są rekomendowane do stosowania w 

tym urządzeniu akumulator ICR14500 600 mAh 3,7V . 

• Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów do śmietnika, lecz do specjalnych 

pojemników na zużyte baterie. 

 

• Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami). 

 

• Nie zwierać zacisków zasilających. 

 
• Nigdy nie należy narażać akumulatora na bezpośrednie działanie źródeł ciepła 

takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień. 

 
• Niebezpieczeństwo wybuchu! Akumulator nie może być demontowany, wrzucany do 

ognia lub zwierany. 

• Wyczerpany akumulator należy bezzwłocznie wyjąć z urządzenia. 

• Rozładowany akumulator może wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia. 

• W razie kontaktu rąk z kwasem z akumulatora, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W 

przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w 

akumulatorze może powodować podrażnienie lub oparzenie. 

 
• Połknięcie akumulatora może być śmiertelne! Trzymaj akumulator z dala od dzieci i 

zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz 

akumulator. 

 
 

8. Czyszczenie i konserwacja                                                                 a       

Główne zasady 
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Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża 
żywotność urządzenia. 

 

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie oraz wyjmij baterię przed czyszczeniem 
urządzenia. 

 

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, 
ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię 
urządzenia. 

 

• Końcówki tnące czyścimy szczoteczką dołączoną do zestawu.  

• Nasadki grzebieniowe myjemy pod bieżącą wodą i przecieramy do sucha. 

• Ze względów higienicznych zalecane jest czyszczenie końcówek tnących bezpośrednio 
po użyciu. 

• Urządzenie napędowe przecieramy suchą ściereczką. 

• Nie zanurzać urządzenie w wodzie i innych cieczach. 

• Oliwienie: 

Zaleca się regularne dokonywanie oliwienia, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.  

• Stosuj olejek konserwujący dołączony do zestawu.  

• Nie używaj olejków do włosów, tłuszczu, olejków zmieszanych z naftą 
oczyszczoną lub innymi rozpuszczalnikami. Rozpuszczalniki ulatniają się, 
pozostawiając lepkie resztki, które mogą powodować wolniejszy ruch ostrzy.  

• 1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.  

• 2. Zdejmij nakładkę, jeżeli jest nałożona.  

• 3. Naoliw ostrza kilkoma kroplami oleju konserwującego.  

• 4. Włącz urządzenie na kilka sekund, lub przesuwaj system cieniowania góra -
dół, aby olej konserwujący 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.  

• • 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 słonecznych.  

• • Przechowuj z dala od pożywienia, łatwopalnych substancji i utleniaczy.  

• • Zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.  
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9. Naprawa                                                                                           . 

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj 
urządzenia ani nie wymieniaj akumulatora samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę 
fachowcowi. 

 

 

10. Przechowywanie i transport                                                              . 

Urządzenie należy czyścić zgodnie z opisem. 

Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla 
dzieci. 

Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 

11. Utylizacja                                                                                                     . 

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania 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. 

 

Właściwa utylizacja urządzenia: 
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU symbolem przekreślonego 
kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie 
urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. 
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać 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, umieszczony 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 innym formom wykorzystania zużytych 
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego 
środowiska. 
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna 
lub sprzedawca urządzenia. 
5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być 
wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do 
punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom 
sprzętu elektrycznego. 
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12. Deklaracja CE                                                                                            . 

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie                         
z wymaganiami dyrektywy elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany 
znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana 
organom nadzorującym rynek. 

 

13. Gwarancja                                                                                                   . 

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w 
dowolnym sklepie sieci Biedronka. 

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji 
można kierować na poniższy adres e-mail: 

• infolinia@vershold.com 

• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903 

Informacje o statusie naprawy można uzyskać kontaktując się z serwisem. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń prowadzi firma QUADRA-NET Sp. z o.o. 

• tel. 61/853 44 44 
tel. kom. 664 44 88 00 

• email: infolinia@quadra-net.com 

www: www.quadra-net.pl 

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: www.vershold.com/opinie 

 

Producent (Gwarant) 

 

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.  

Ul. Żwirki i Wigury 16A 

02-092 Warszawa, Polska  

Wyprodukowano w Chinach 

 

 

Karta gwarancyjna  
1. Stempel .................................................................................  

2. Data sprzedaży .......................................................................  

3. Podpis ...................................................................................  

4. Nazwa sprzętu .......................................................................  

5. Model sprzętu ........................................................................  

6. Nr seryjny lub nr partii ...........................................................   

 

Ogólne warunki gwarancji  

1. Gwarant niniejszego produktu gwarantuje, że w okresie 24 miesięcy(akumulator 6 miesięcy) od 

daty zakupu produktu, potwierdzonej prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, produkt będzie, 

wedle uznania Gwaranta, podlegał: 

a) bezpłatnej naprawie przez Gwaranta, z zastrzeżeniem, że zdemontowane, uszkodzone lub wadliwe 
części produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta stają się własnością Gwaranta, 

mailto:infolinia@vershold.com
mailto:infolinia@quadra-net.com
http://www.quadra-net.pl/
http://www.vershold.com/opinie
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b) wymianie produktu na nowy w miejscu zakupu produktu, w związku z czym uszkodzony lub 

wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta, 

c) zwrotowi w zamian za zwrot ceny za zakupiony produkt, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy 

produkt staje się własnością Gwaranta. 

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 do gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w 
danym sklepie w celu reklamacji sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać 

prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub paragon/fakturę zakupu oraz wskazać możliwie 

dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.  

4. Karta gwarancyjna bez pieczątki, daty sprzedaży, podpisu sprzedawcy jest nieważna.  

5. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy 
producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w 

następstwie działania siły wyższej.  

6. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca, chyba, że 

dokonał tego uprawniony pracownik serwisu.  

7. Punkt naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten 
może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, 

którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.  

8. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem usprawnienia działań serwisowych.  

9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z 

postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121). 

10. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

 


