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Thank you for buying your new Remington® product. Please read these instructions 
carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.
 
IMPORTANT SAFEGUARDS

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and  
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been supervised/instructed and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children 
unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable 
out of reach of children under 8 years.

• Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it 
is damaged, as this may cause injury.

• The adaptor contains a transformer. Do not cut off the adaptor to replace it 
with another plug, as this causes a hazardous situation.

• WARNING: Keep the applaince dry.
• Do not use the product with a damaged cord. 
• WARNING: For recharging the battery, only use the charger supplied with 

the appliance - type reference PA-04701U.
•  Always replace a damaged adaptor with one of the original type.
• This appliance contains batteries that are non-replaceable.
• Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
• Do not use attachments other than those we supply.
• This appliance should never be left unattended when plugged into a power outlet, 

except when charging.
• Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
• Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
• Do not twist or kink the cable, or wrap it round the appliance.
• This appliance is not intended for commercial or salon use.
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PARTS

1. On/Off switch
2. Charging indicator light
3. Charging connector
4. Wide trimmer
5. Adjustable comb

6. Attachment guide combs
7. Nose, ear, eyebrow trimmer
8. Adaptor (not shown)
9. Storage pouch (not shown)

CHARGING YOUR APPLIANCE

Before using your trimmer for the first time, charge for 16 hours.
1. Ensure the product is switched off. 
2. Connect the charging adaptor to the product and then to the mains.
• When charging, the charge indicator light will light up.
• Your trimmer cannot be overcharged. However, if it is not going to be used for an 

extended period of time (2-3 months), unplug it from the mains and store.
• To preserve the life of your batteries, let them run out every 6 months then recharge 

for 16 hours.
• On a full charge, your beard trimmer will run for up to 40 minutes of cordless usage. 

ACCESSORIES

TO FIT AND REMOVE ATTACHMENTS (FIG. A)
Ensure that the device is switched off before fitting or removing attachments.
• To remove, rotate the attachment anti-clockwise until it unlocks and then lift it off.
• To fit, place the desired attachment on top of the device and rotate the attachment 

clockwise to lock it into place.

FITTING AND REMOVING FIXED GUIDE COMBS
To Fit
• Hook the front of the guide comb over the teeth of the wide trimmer.
• Press the back of the guide comb down until it clicks into place.  
To Remove
• Lift the tab on the back of the guide comb upwards until it comes free from the wide 

trimmer head.

FITTING AND REMOVING THE ADJUSTABLE COMB 
• To fit, line up the rails on the comb with the slots on the sides of the groomer and 

slide the comb downwards onto the groomer.
• To adjust, press and hold the adjustment button on the back of the comb and slide 

the comb up or down. Release the button to lock the comb at that position. The 
length of cut is indicated by the scale on the side of the trimmer.
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• To remove, press and hold the adjustment button and push the comb up and off the 
groomer.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Comb facial hair with a fine comb before you start trimming.
• Comb your hair in the direction that it grows so that the hairs are at their maximum 

height and facing in the same direction.
• After trimming, lightly go over the trimmed areas with the foil to get a smooth clean 

finish.
• Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different 

trimming positions (i.e. upwards, downwards or across) for better results.
• Hair should be dry and free from any waxes or lotions.
• If hair builds up during use, switch the unit off, remove any attachment in use and 

clean any excess hair clippings from the attachment and groomer. 

3-DAY STUBBLE, AND BODY HAIR MAINTENANCE

Attachments

Wide trimmer with 1.5 mm fixed comb or 3mm fixed comb
Let your stubble grow to a length that is slightly longer than the look you are trying to 
achieve. 
1. Fit the 1.5 mm fixed comb to the wide trimmer attachment.
2. Run your trimmer through your beard against the direction of hair growth.
• For more control over the length of your stubble, you can use the adjustable comb 

and trim your stubble down in increments starting at a longer length setting until 
you get the desired look.

Body hair maintenance
1. Let your hair grow to a length that is slightly longer than the look you are trying to 

achieve. 
2. Fit the 3mm fixed comb to the wide trimmer attachment. 
3. Run your trimmer through your body hair against the direction of hair growth. 

HAIR CLIPPING

Attachments

Wide trimmer with adjustable comb
Step 1: Nape of the neck 
1. Fit the wide trimmer and adjustable comb. 
2. Set the adjustable comb to 4 mm or 6 mm.
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3. Hold the clipper with the blade teeth pointing upwards. Begin starting at the centre 
of the head at the base of the neck.

4. Slowly lift the clipper, working upwards and outwards through the hair, trimming 
just a little at a time.

Step 2: Back of the head
• With the comb set at 12 mm or 18 mm, cut the hair at the back of the head.

Step 3: Side of the head
1. Adjust the comb to a shorter length setting for the areas around the ears.
2. Increase the length setting on the adjustable comb to gradually transition the length 

of hair on the side of the head to the longer hair on the top of the head.

Step 4: Top of the head
1. Adjust the comb to the longer length settings (up to 20 mm) then cut the hair on top 

of the head against the direction in which the hair normally grows.
2. Always work from the back of the head.

Trim the sideburns
• To trim the sideburns, adjust the comb to the desired length setting, or use one of 

the fixed guide combs.

SHORT/LONG BEARD TRIMMING

Attachments

Wide trimmer with adjustable comb
1. Fit the wide trimmer and adjustable comb. 
2. Set the adjustable comb to the desired length.
3. Start trimming under the chin following the line of the jaw.
4. Work upwards towards the ear and upper beard line.

CONTOUR EDGING AND CLOSE HAIR CUTTING

Attachments

Wide trimmer
Contour edging:
1. Hold the device with the cutting blade (teeth) facing you and at 90 degrees to the 

skin.
2. Start with the edge of the beard/moustache line and, with the blade resting lightly 

against the skin, use slow controlled movements to create contoured lines.
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Close hair cutting:
1. Use the fingers of one hand to lift the hair at the base of your head up off your neck.
2. Your index finger should be covering the roots of the hairs you are lifting to prevent 

them from being accidentally cut.
3. Hold the trimmer to the base of your neck with the blade facing up. Move the 

trimmer up the neck until it touches your index finger which is protecting the hair 
roots.

4. Move your trimmer slowly and keep the hair roots at the base of your head out of the 
way of the trimmer. 

DETAILED NOSE, EYEBROW AND EAR HAIR TRIMMING

Attachments

Nose, ear and eyebrow trimmer
Nose and ear:
1. Fit the nose, ear and eyebrow trimmer.
2. Insert the attachment gently into the nostril or ear.
3. Gently move the attachment in and out while rotating the body of the groomer at 

the same time.
• Don’t insert the attachment more than 6 mm.
• Wash the attachment after each use.

Eyebrow:
1. Carefully guide the attachment to remove any stray or longer hairs from the 

eyebrow.
2. To completely remove hairs, let the attachment touch the skin then move over the 

desired area.

TIPS FOR BEST RESULTS

• Comb your hair in the direction that it grows so that the hairs are at their maximum 
height and facing in the same direction.

• Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different 
trimming positions (i.e. upwards, downwards or across) for better results. 

 ENGLISH

GB

AE



8

CARE FOR YOUR GROOMER

Care for your product to ensure a long lasting performance. We recommend that you 
clean your groomer after each use.

AFTER EACH USE
• Brush any accumulated hairs from the groomer and attachment heads.
• The easiest and most hygienic way to clean the groomer is by detaching the head 

from the groomer body and rinsing the head with warm water.
• The groomer body should not be rinsed.
• Place one or two drops of cutter oil or sewing machine oil on the blades.
• Turn the clipper on to distribute the oil evenly, wipe off any excess oil.

BATTERY REMOVAL

We strongly recommend that a professional removes the rechargeable battery. Parts of
the shaver case, and tools have sharp edges and may cause injury if not handled 
correctly.
• The rechargeable battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
• Disconnect the charging adapter before removing the battery.
1. Ensure the device is discharged of all power. To do this, switch it on and allow it to 

run until it stops.
2. Using a suitable tool, carefully pry apart the front and rear halves of the case at the 

joint line.
3. Cut the tabs holding the battery to the circuit board.
• Used batteries must be removed from the appliance and disposed of at an 

appropriate official recycling/collection point.
• Do not attempt to operate the shaver once you have opened it.

ENGLISH



9

RECYCLING

W
To avoid environmental and health problems due to hazardous 
substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable 
batteries marked with one of these  symbols must not be disposed of 
with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and 
electronic products and, where applicable, rechargeable and 
non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/
collection point.

SERVICE AND GUARANTEE 

Defects affecting product functionality appearing within the 
guarantee period will be corrected by replacement or repair at our 
option provided the product is used and maintained in accordance 
with the instructions. Your statutory rights are not affected.
This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other 
applicable laws, or where the warranty would be prohibited under 

any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade 
measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, 
without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, 
Cuba, Iran, North Korea, Syria and the Crimea region.
To claim an extra 1 year guarantee, register your product online within 28 days of 
purchase.
Register at: https://uk.remington-europe.com/product-registration
Consumables are guaranteed only for their recommended lifecycle. Replacement/spare 
parts* are excluded and are only covered by a 1 year warranty.
*Examples include, but are not limited to,  adaptors, haircare attachments, grooming accessories, etc.

SERVICE CENTRE

UNITED KINGDOM
G  0800 212 438 (free call mainland UK)
Spectrum Brands (UK) Ltd
Fir Street, Failsworth, Manchester
M35 0HS, UK
www.remington.co.uk
productsupport@Remington.co.uk

IRELAND
G  142 951 40
Remington Consumer Products, 
Unit B12, Ballymount Corporate Park, 
Ballymount, Dublin 12
https://ie.remington-europe.com
productsupport@Remington.co.uk
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 عريب

شكرا لقيامك بشراء منتج Remington® الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية واالحتفاظ بها في مكان 
آمن. قم بإزالة جميع مواد التعبئة قبل االستخدام.

إجراءات وقائية هامة 
يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات 	 

وما فوق واألشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو قليلي 
الخبرة والمعرفة إذا تم اإلشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر المعنية. ويجب 
أال يعبث األطفال بالجهاز. ويجب أال يقوم األطفال بالتنظيف والصيانة إال إذا كان 

عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف.
ال تستخدم هذا المنتج إذا كان ال يعمل بشكل صحيح، في حالة ما إذا تم إسقاطه أو 	 

إتالفه، أو إسقاطه في الماء
يحتوي المحول على محول. ال تقطع المحول الستبداله بمقبس آخر ألن ذلك يسبب 	 

وضعاً خطًرا.
تحذير حافظ على الجهاز جافا.	 
جسم هذا الجهاز غير قابل للغسل أو مقاوم للماء. ال تضع الجهاز في سائل وال 	 

تستخدمه بالقرب من ماء في بانيو أو حوض أو وعاء آخر وال تستخدمه في 
الخارج.

ال تستخدم المنتج مع سلك تالف. 	 
تحذير: إلعادة شحن البطارية، يجب استخدام الشاحن المرفق فقط مع الجهاز - 	 

.PA-04701U مرجع النوع
استبدل دائًما المحول التالف أو قاعدة الشحن بأخرى من النوع األصلي.	 
البطارية غير قابلة لالستبدال.	 
ال تستخدم ملحقات غير الملحقات التي نقوم بتوريدها.	 
ال تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو ال يعمل بصورة صحيحة.	 
ال ينبغي أبدا أن تترك الجهاز بعيداً عن انتباهك أثناء توصيله بمصدر تيار كهربائي، إال عند الشحن	 
حافظ على قابس الطاقة والسلك الكهربائي بعيدا عن األسطح الساخنة	 
ال تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بأيد مبتلة.	 
ال تقم بثني أو جدل الكبل أولفه حول الجهاز.	 
دع الجهاز يبرد قبل تنظيفه وتخزينه.	 

األجزاء
1 . )On/off( مفتاح تشغيل/إيقاف
لمبة مؤشر الشحن. 	
موصل الشاحن . 	
جهاز التشذيب العريض. 4
المشط القابل للتعديل. 	
مشط دليل ملحق. 	

ملحق تشذيب شعر األنف واألذن والحاجب. 7
غير مبين:

قاعدة الشحن	 
جراب للتخزين	 
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الشحن
تزين ألول مرة، اشحن الوحدة لمدة 	1 ساعات لألداء األمثل. لحية وال م تشذيب ال قبل استخدام طق

أكد من إيقاف الجهاز.. 1 ت
اء.. 	 الكهرب م ب منتج ث ال م بتوصيل محول الشحن ب ق

اء الشحن، تضيء  لمبة مؤشر الشحن. 	  ن أث
قة.	  ي تصل مدة التشغيل من الشحن الكامل إلى 40 دق
منتج لن 	  نه إذا كان ال م بتخزي اء وق ال يمكن شحن المقص أكثر من الالزم. ومع ذلك افصله من الكهرب

لة )	-	 شهر(. يستخدم لمدة طوي
م بإعادة شحنها لمدة 4 ساعات.	  م ق ا مرة كل 	1 أشهر ث فد تماًم ن لحفاظ على عمر البطاريات، دعها ت ل

الملحقات 
)A لتركيب وفك الملحقات )الشكل

أكد من أن الجهاز في وضعية اإليقاف قبل تركيب أو فك الملحقات. ت يجب ال
م ارفعه.	  تدوير الملحق عكس اتجاه عقارب الساعة حتى ينفصل ث م ب لفك، ق ل
م بلف الملحق في اتجاه عقارب الساعة لوضعه 	  لتركيب، ضع الملحق الذي ترغب به على الجهاز وق ل

في مكانه.
بتة وفكها تركيب األمشاط الموجهة المث

للتركيب
اشبك الجزء األمامي من المشط الموجه من على أسنان شفرة التشذيب العريضة.	 
ته في مكانه.  	  ي ب ث اضغط على ظهر المشط الموجه ألسفل إلى أن تسمع نقرة داللة على ت
لإلخراج
فتحة على ظهر المشط الموجه إلى أعلى حتى تتحرر من رأس التشذيب العريض.	  ارفع ال

تركيب المشط القابل للضبط وفكه 
نة الحالقة 	  فتحات الموجودة على جانبي ماكي م بمحاذاة القضبان الموجودة على المشط مع ال لتركيب، ق ل

نة الحالقة. وحرك المشط ألسفل داخل ماكي
يه على ظهر المشط وحرك المشط 	  تعديل مع االستمرار في الضغط عل تعديل، اضغط على زر ال ل ل

ثبيت المشط في موضعه. يتحدد طول القص وفق  ت إلى أعلى و أسفل. توقف عن الضغط على الزر ل
المقياس الموجود على رأس جهاز التشذيب.

تعليمات االستخدام
م بتمشيط لحيتك أو شاربك دائما بمشط ناعم قبل بدء التشذيب.	   ق
ها وفي نفس االتجاه.	  فاع ل م بتمشيط شعرك في اتجاه نموه بحيث تكون الشعرات في أقصى ارت ق
فة )أي صعودا 	  ل وبما أن جميع الشعر ال ينمو في نفس االتجاه، قد ترغب في تجربة تشذيب مواضع مخت

ائج. ت ن تحقيق أفضل ال أو نزوال أو من جانب آلخر( ل
ا من أي مواد شمعية أو لوشن.	  ًي يجب أن يكون الشعر جافا وخال
م بفك الملحق المستخدم وتنظيف 	  اء االستخدام، أوقف تشغيل الوحدة، وق ن ة تراكم الشعر أث في حال

نة الحالقة. قصاصات الشعر الزائد من الملحق وماكي
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3 أيام بمظهر اللحية الخفيفة الجذابة، والحفاظ على شعر الجسم عند مستوى معين
الملحقات

م م أو 	 مل ثابت 1.5 مل رأس التشذيب العريض مع المشط ال

للحصول مظهر اللحية الخفيفة الجذابة لمدة 3 أيام: 
يها.  ة التي تحاول الحصول عل يالً من الطل ل لحية تنمو حتى طول معين أطول ق اترك ال

م على ملحق التشذيب العريض.. 1 م بتركيب المشط المثبت 1.5 مل ق
لحية عكس اتجاه نمو الشعر.. 	 مرر ملحق التشذيب على ال
دقيق.. 	 فة باستخدام ملحق التشذيب ال ي لحية الخف تنظيم وضبط أطراف ال م ب ق

لحية 	  ابل للضبط، وتشذيب ال ق يفة، يمكنك استخدام المشط ال لحية الخف لمزيد من التحكم في طول ال
يها. ة التي ترغب في الحصول عل داية من الطول األكبر وصوالً إلى الطل ادات ب اتجاه األسفل بزي ب

الحفاظ على شعر الجسم بطول معين
يها. . 1 ة التي تحاول الحصول عل يالً من الطل ل اترك شعر الجسم ينمو حتى طول معين أطول ق
م على ملحق التشذيب العريض. . 	 م بتركيب المشط المثبت 	 مل ق
مرر ملحق التشذيب على شعر الجسم عكس اتجاه نمو الشعر. . 	

قص الشعر
الملحقات

ابل للضبط ق رأس التشذيب العريض مع المشط ال

الخطوة -1 خلف الرقبة )القفا(
ابل للضبط. . 1 ق م بتركيب رأس التشذيب العريض والمشط ال ق
يه.. 	 ابل للضبط على الطول الذي ترغب ف ق اضبط المشط ال
بة.. 	 أمسك المقص مع جعل أسنان الشفرة تشير ألعلى. ابدأ من وسط الرأس عند قاعدة الرق
التشذيب قليال في كل مرة.. 4 لخارج ويقوم ب ارفع المقص ببطء ودعه يعمل خالل الشعر ألعلى ول

الخطوة 2 - خلف الرأس
م.	  م أو 18 مل يل الملحق 	1 مل دل م بقص الشعر الموجود خلف الرأس باستخدام مشط ال ق

الخطوة 3 - جانب الرأس
تعديل المشط إلى إعدادات الطول األقصر في المناطق المحيطة باألذنين.. 1 م ب ق
ا إلى طول الشعر الموجود على . 	 قال تدريجًي ت ابل للضبط لالن ق ادة إعدادات الطول على المشط ال م بزي ق

جانب الرأس وصوالً إلى أطول شعر في أعلى الرأس.
الخطوة 4 - أعلى الرأس

م بقص الشعر على أعلى الرأس عكس 	  م ق م( ث تعديل المشط إلى إعدادات الطول األكبر )حتى 0	 مل م ب ق
اتجاه نمو الشعر الطبيعي.

تشذيب السوالف
يه، أو استخدم أحد  تعديل المشط إلى إعدادات الطول الذي ترغب في الحصول عل م ب لتشذيب السوالف، ق

تة. اب ث األمشاط الموجهة ال
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تشذيب اللحية القصيرة/الطويلة
الملحقات

ابل للضبط ق رأس التشذيب العريض مع المشط ال

ابل للضبط. . 1 ق م بتركيب رأس التشذيب العريض والمشط ال ق
يه.. 	 ابل للضبط على الطول الذي ترغب ف ق اضبط المشط ال
دأ التشذيب تحت الذقن على طول خط الفك.. 	 اب
لحية العلوي.. 4 اتجاه األذن وخط ال توجه إلى أعلى ب

تحديد الحواف وقص الشعر الدقيق
الملحقات

رأس التشذيب العريض 

تحديد الحواف:
احمل الجهاز بحيث يكون نصل )أسنان( القص مواجهة لك بزاوية 90 درجة على البشرة.. 1
ئة . 	 لحية/خط الشارب مع جعل الشفرات تستريح برفق على جلدك واستخدم حركات بطي دأ بحافة ال اب

بتحكم عال للحصول على خطوط محددة.
قص الشعر الدقيق:

ًدا عن العنق.. 1 استخدم أصابع يد واحدة لرفع الشعر عند قاعدة رأسك إلى أعلى بعي
ابتك جذور الشعر الذي تقوم برفعه لتجنب قصه بطريق الخطأ.. 	 نبغي أن تغطي سب ي
أمسك جهاز التشذيب عند قاعدة العنق بحيث تكون الشفرة متجهة ألعلى. حرك جهاز التشذيب أعلى . 	

ابة الذي يحمي رؤوس الشعر. العنق حتى يلمس أصبع السب
ًدا عن طريق جهاز التشذيب.. 4 قاء جذور الشعر عند قاعدة رأسك بعي حرك جهاز التشذيب ببطء مع إب

التشذيب التفصيلي لشعر األنف واألذن والحاجب
الملحقات

ملحق تشذيب شعر األنف واألذن والحاجب

األنف واألذن:
م بتركيب ملحق تشذيب شعر األنف واألذن والحاجب.. 1 ق
أدخل الملحق برفق في فتحة األنف أو األذن.. 	
نة الحالقة في ذات الوقت.. 	 داخل والخارج مع لف جسم ماكي حرك المرفق إلى ال

م.	  ال تدخل الملحق لمسافة تزيد على 	 مل
اغسل الملحق بعد كل استخدام.	 

الحاجب:
ة أو شاردة عن الحاجب.. 1 ل لتخلص من أي شعيرات طوي مرر الملحق برفق ل
الكامل، اجعل الملحق يالمس البشرة ثم حرك الجهاز على المنطقة التي ترغب . 	 لتخلص من الشعر ب ل

بها.
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تشذيب اللحية الخفيفة والتشذيب عالي الدقة
الملحقات

رأس التشذيب الدقيق

تشذيب اللحية الخفيفة:
دقيق على تكنولوجيا حالقة التشذيب والتي تعمل على تشذيب الشعر حتى طول  يحتوي ملحق جهاز التشذيب ال

ة الشعر الخفيف الصغير. م للحصول على طل 0.2 مل
دقيق.. 1 م بتركيب رأس التشذيب ال ق
ا كما تحمل موس . 	 احمل الملحق بحيث يالمس الموجه على الطرف السفلي من النصل البشرة )تماًم

اء  ن د أث ية من النصل يساعد على تمدد الجل ل مبلل(. الموجه الموجود على الحافة السف الحالقة ال
التشذيب.

ة. . 	 ل ل مب تلك التي تستخدمها في الحالقة ال ة ل ل استخدم حركات مماث
التشذيب الدقيق:

ا على البشرة.. 1 دقيق بحيث يكون عمودًي احمل ملحق التشذيب ال
تيجة التي ترغب بها. استخدم حركات ضغط . 	 ن ًدا عنه للحصول على ال ذقن أو بعي حركه نحو شعر ال

يفة ومحكومة. خف

صيانة أداة التشذيب الخاصة بك
انة المنتج لضمان أداء طويل األمد. وننصحك بتنظيف المقص بعد كل استخدام. قم بصي

بعد كل استخدام
إزالة أي شعر متراكم من جهاز الزينة ورؤوس الملحق .	  م ب ق
تنظيف جهاز الزينة هي فصل الرأس عن جسم جهاز الزينة وشطف 	  أسهل  وأكثر  طريقة  صحية   ل

الرأس بماء دافئ.
نة.	  يجب عدم شطف جسم جهاز الزي
نة خياطة على الشفرات.	  ضع قطرة أو قطرتين من زيت قاطع أو زيت ماكي
التساوي وامسح أي زيت زائد.	  توزيع الزيت ب م بتشغيل المقص ل ق

إخراج البطاريات
نة  ة للشحن. يوجد لدى بعض من عبوات ماكي ل اب ق نوصي بشدة بأن يقوم فني متخصص بإخراج البطارية ال

تعامل معها على نحو صحيح. الحالقة واألدوات أطراف حادة وقد تسبب اإلصابة في حالة عدم ال
بل التخلص منها.	  ة للشحن من الجهاز ق ل اب ق يجب إخراج البطارية ال
ة البطارية.	  افصل محول الشحن قبل إزال

نة الحالقة حتى تتوقف.. 1 م بتشغيل ماكي ام بذلك، ق ي ق ل الكامل. ل تحقق من إفراغ شحن البطارية ب
افصل الجهاز.. 	
م بفصل النصفين األمامي والخلفي من العبوة عند الخط الفاصل.. 	 باستخدام أداة مناسبة، ق
ية.. 4 ائ لوحة الكهرب دائرة في ال تي تثبت لوحة ال اقطع األسالك ال

تخلص من البطارية بشكل صحيح.	 
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إعادة التدوير

W
ناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من  ية والصحية ال ئ ي ب لتجنب المشاكل ال

لة إلعادة الشحن  اب ق لة إلعادة الشحن والبطاريات غير ال اب ق األجهزة، والبطاريات ال
ا  ًم دية غير المصنفة. يجب دائ ل ب ايات ال ف التي تحمل عالمة واحدة من هذه الرموز مع ن
ة  ل اب ق ية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات ال ية واإللكترون ائ التخلص من المنتجات الكهرب

تدوير/ لة إلعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة إلعادة ال اب ق إلعادة الشحن وغير ال
فات. تجميع المخل

الخدمة والضمان
سيتم تصحيح العيوب التي تؤثر على وظائف المنتج التي تظهر خالل مدة الضمان باالستبدال أو اإلصالح 

وفقا لخيارنا بشرط استخدام المنتج والحفاظ عليه وفقا للتعليمات.
ال تتأثر حقوقك القانونية.

يتم استبعاد المواد االستهالكية.
ال يتم تغطية العيوب الناجمة عن اإلصالح بواسطة موزع غير معتمد.

إذا طلبت مركز الخدمة، يرجى أن يكون لديك رقم الموديل فلن نكون قادرين على مساعدتك دون ذلك. ويمكن 
العثور على رقم الموديل على لوحة مقنن الجهاز.

 اطلب ضمانك اإلضافي لمدة 1 سنة بتسجيل منتجك على االنترنت. فقط اذهب لموقع:
www.remington-europe.com/register/ p £
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