
Priročnik za uporabo Profesionalni
akumulatorski strižnik za lase 

Model ER‑GP21/ER‑GP22
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Model ER‑GP21/ER‑GP22
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Opozorilo
• Ta aparat lahko uporabljajo otroci, ki so stari 8 let in več 
in osebe z motnjami v razvoju, z senzoričnimi in 
mentalnimi omejitvami in slabostimi ter pomankanjem 
znanja in izkušenj če ste jih predchodno podučili kako
pravilno uporabljati ta aparat, kakšni so pravilni in 
potrebni varnostni ukrepi. Znanje jim morate podati na 
način, ki omogoča pravilno uporabo tega aparata in 
predvsem varno uporabo ter poznavanje nevarnosti in 
možnosti poškodb. Aparat niotroška igrača. Čiščenje in 
vzdrževanje aparata se ne sme izvajati s strani otrok 
brez nadzora odrasle osebe.

• Če pride do poškodbe električnega kabla se ga mora 
zamenjati s strani proizvajalca, da se izognete 
nevarnosti poškodb. Ne uporabljajte drugega kot
priložen napajalnik.

• Aparat (in napajalnik) ne sme priti v stik s tekočinami.
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• Spodnji simbol pomeni da je za priklop tega aparata
potreben zunanji napajalnik, ki je ločen od aparata, 
poveže se na električno omrežje. Vrsta napajalnika je
označena poleg tega simbola.
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OPOZORILO 
►Napajalnik

Ne povezujte ali odklapljajte električnega 
priključka če so vaše roke mokre.
- lahko pride do električnega udara ali smrti.

Napajalnik in aparat ne smeta priti v stik s tekoči-
nami, vodo ipd..
Aparataalinapajalnikane uporabljajte blizu kadi z
vodo ali umivalnika.
Nikoli ne uporabljajte aparata, ki ima
poškodovan kabel, napajalni del ali 
priključek.
Ne zvijajte kabla, ne polagajte nanj težkih predme-
tov. Ne zvijajte kabla.
Poleg tega na priključni del kabla ne postavljajte 
predmetov, ki bi ga lahko poškodovali.
- lahko pride do električnega udara ali smrti. Lahko pride 

do poškodb.

Ne uporabljajte na omrežju, ki presega 
napetost napajalnika ali kablov.
- če povežete preveč naprav na en električni priključek pri 

vas doma lahko pride do pregrevanja in požara.

Napetost pri vas doma ne sme presegati napetosti
navedene na napajalniku. Kabel za priklop vstavite
do konca.
Napajalnik ne prijemajte če so vaše roke mokre.
- lahko pride do električnega udara ali smrti.

Preden začnete s čiščenjem odklopite napajalnik 
iz električne vtičnice.
- lahko pride do električnega udara ali smrti.
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Varnostni napotki
Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, izgubo življenja ali 
nevarnost poškodb vedno upoštevajte varnostne napotke.

Opis simbolov

Spodnji simboli označujejo stopnjo nevarnosti in nevarnost 
poškodb oseb ali stvari, zato jih previdno preberite in vedno 
pravilno uporabljajte aparat.

NEVARNOST
Nevranost hudih
poškodb ali celo sm-
rtne poškodbe.

OPOZORILO
DNevarnost hudih
poškodb, okvar, smrti, 
previdno.

POZOR
Nevarnost poškodb oseb
ali stvari. Nevarnost man-
jših poškodb.

Spodnji simboli prikazujejo kaj početi in kaj upoštevati, da bo 
uporaba aparata varna.

Ta simbol opozarja na dejanja, ki jih ne smete narediti,
sicer obstaja nevarnost okvare.

Ta simbol opozarja na postopke in dejanja, ki jih morate
narediti, da je delovanje aparata v skladu z zahtevami
proizvajalca.
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Opozorilo
Redno čistite električni priključek in kabel, da ne
pride do slabega stika.
- nabiranje prahu in nečistoč lahko privede do slabega 

stika in električnega udara. 
Odklopite kabel in ga očistite z suho krpico.

►V primeru napake ali težav

Takoj prenehajte z uporabo aparata in napajalnika,
odklopite aparat če deluje napačno/opazite težave.
- lahko pride do električnega udara ali smrti.
<Primer težav in napačnega delovanja>
• Aparat ali napajalnik je poškodovan ali 
vroč.

• Aparat ali napajalnik smrdi po zažganem.
• Med delovanjem se sliši nenavaden zvok iz polnil-
nika ali napajalnika.

- Takoj poskrbite za zamenjavo ali popravilo na
pooblaščenem servisu.

►Ta izdelek
Vgrajena baterija za polnjenje se ne sme sežigati ali 
segrevati. Ne vrzite je v ogenj.
- lahko pride do eksplozije ali požara.

Ne popravljajte in ne spreminjajte aparata.
- lahko pride do električnega udara ali smrti. Za vsa

popravila obiščite pooblaščeni servis. Ne popravljajte
sami.

Nikoli ne razdirajte aparata, razen preden ga
boste zavrgli.
- Dlahko pride do električnega udara ali smrti.

►Preprečevanje nesreč

Ne shranjujte na dosegu otrok ipd. Ne pustite da
aparat uporabljajo brez vas.
- Vstavljanje noža ali/in olja v ustra lahko povzroči resne 

težave in poškodbe.

Če ste olje ponesreči zaužili ga ne poizkušajte 
izbruhati ampak popijte veliko količino vode in 
obiščite zdravnika.
Če olje pride v stik z očmi temeljito in takoj izperite
z obilico vode ter takoj obiščite zdravnika.
- če tega ne storite lahko pride do resnih poškodb in 
zdravstvenih težav.

POZOR
►Zaščita kože

Ne pritiskajte noža/rezila ob kožo.
Rezil ne uporabljajte za nič drugega kot krajšanje 
las.
Rezil ne pritiskajte na ušesa ali kožo, ki je 
poškodovana, znamenja, bradavice, ipd).
- lahko pride do poškodb in zdravstvenih težav.

Preverite, da so rezila nepoškodovana pred vsako 
uporabo aparata.
- lahko pride do poškodb in zdravstvenih težav.
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POZOR
►Upoštevajte spodnje nasvete

Ne pustite, da kovinski predmeti pridejo v stik z na-
pajalnikom ali kablom.
- če to storite lahko pride do električnega udara ali 

kratkega stika.

Pazite, da vam ne pade ali se poškoduje.
- lahko pride do poškodb.

Med shranjevanjem ne ovijajte kabla okrog napa-
jalnika.
- če to storite se lahko poškoduje kabel in zaradi tega 

pride do kratkega stika.

Če aparata ne uporabljate odklopite napajalnik
iz omrežja.
- če to ne storite lahko pride do električnega udara ali 

ipregrevanja in uničenja napajalnika.

Napajalnik vedno držite pri vtiču in ne vlecite
za kabel.
- lahko pride do poškodb in zdravstvenih težav.

►Odstranjevanje stare baterije

NEVARNOST
Polnilna baterija, ki je vgrajena se uporablja samo za
ta aparat. 
Baterije ne uporabljajte na drugih izdelkih. 
Ne polnite baterije, ki ste jo odstranili iz aparata.
• Ne segrevajte in ne sežigajte baterije.
• Ne odpirajte in ne spreminjajte baterije.
• Priključki na bateriji ne smejo priti v kratek stik, 
poskrbite da se ne doitikajo kovinskih predmetov.

• Bodite pozorni na to, ko baterijo prenašate v torbi ipd..
• Ne odstranjujte ovoja na bateriji.
- lahko pride do iztekanja tekočine, pregrevanja ali eksploz 
  ije.

OPOZORILO
Ko ste odstranili baterijo, je ne puščajte na 
dosegu otrok in drugih oseb.
- baterija bo poškodovala osebo, če jo ta ponesreči 
pogoltne. Če pride do tega takoj pokličite zdravnika.
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OPOZORILO
Če pride do iztekanja tekočine iz baterije sledite spodnje-
mu postopku. Ne dotikajte se baterije brez rokavic.
- če tekočina iz baterije pride v stik z očmi lahko 

pride do slepote. 
Nemencajteoči z vašimi rokami. Takoj izperitezobilicočiste 
vode inseposvetujtezzdravnikom.

- tekočina iz baterije lahko povzroči vnetja in poškodbe če pride 
v stik s kožo, sluznico ali očmi, tudi z obleko. 
Temeljito izperite inobiščite zdravnika.

Namen uporabe
• Ta strižnik je namenjen profesionalni uporabi za striženje in 

krajšanje las. Deluje na polnilno baterijo. Deluje na baterijo za
polnjenje.

• Pred vsako uporabo in po vsaki uporabo na rezila nanesite 
malo olja (Stran 11.) 
Če to ne storite lahko pride do težav.
- strižnik se zatika.
- krajša se čas uporabe baterije.
- strižnik je bolj glasen.

• Ne uporabljajte bencina, alkohola, redčil ipd. Če boste to počeli, 
boste uničili aparat, ohišje aparata ipd.. 
Redno čistite strižnik z malo navlaženo krpico z vodo ali blago 
milnico.

• Stalni lak za ase, barve za lasi ipd. ne smejo priti v stik z rezili
strižnika. 
Lahko pride do pokanja in poškodb, rjavenja.

   Preden začnete z uporabo nastavka preverite če je pravilno 
nameščen. Vnasprotnemse lahkopostrižete na prekratko dolžino 
las.

Opis aparata







  


 









 

 







  



A Ohišje
1 Vklop/izklop  [ / ]
2 Indikator polnjenja  ( )
3 Priključek

B Rezila
4 Zatič za okvir
5 Čistilni del 
6 Rezilo
7 Stac. rezilo

C Design rez. ER-GP22
8 Montažni del
9 Čistilni del
: Rezilo
; Mirujoče rezilo

D 3 mm nastavek
E 6 mm nastavek
F AC adapter (RE9-77) 

(oblika je odvisna od
države nakupa)
< Priključlek za aparat
= Podstavek za nastavek
> Kabel
? El. vtič
Dodatki
G Čistilna krtačka
H Olje
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Polnjenje baterije
Ugasnite strižnik las.

1 Postavite ga na napajalnik.

2 Napajalnik priključite na
omrežje.
• Polnjenje se konča po približno 8 

urah.
• Preverite če indikator polnjenja   ( ) 

sveti.

22
11

3 Ko je polnjenje končano odklopite kabel.

(zaradi varnosti in varčevanja z energijo)
• Indikator polnjenja sveti ( ) tudi, ko je polnjenje

končano. Da je polnjenje končano ni posebnega 
indikatorja.

Nasveti
• Če je med polnjenjem v bližnjih napravah slišati pokanje ali 

šum uporabite drug električni priključek pri vas doma.
• Če aparata ne uporabljajte 6 mesecev in več, bo baterija postala 

slabša in jo bo potrebno napolniti. Vsakih 6 mesecev popolnoma 
napolnite baterijo. 

• Če baterije niste polnili dolgo časa ali jo polnite prvič se lahko 
zgodi, da indikator polnjneje ne zasveti takoj. Lahko se zgodi, 
da se skrajša čas uporabe baterije. V temprimerupolniteveč kot 16 
ur.

• Priporočljivo je polniti baterijo pri temperaturah med 0 – 35 °C. 
Izven tega področja se lahko zgodi, da baterija ne drži tako
dolgo kot sicer.

• Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 40 minut uporabe.

• Polnjenje baterije se lahko izvaja tudi ko ni povsem prazna. 
Vendar priporočamo polnjenje baterije, ko je le-ta popolnoma 
prazna. Trajanje baterije je zelo odvisno od načina uporabe in 
shranjevanja.

Uporaba strižnika
• Ugasnite strižnik.
• Strižnik mogoče ne bo deloval če je temperatura okolice 0 

°C ali manj.

1 Izberite dolžino las glede na nastavek in
      oznake .

2 Vklopite strižnik in začnite z uporabo.

Nastavki za striženje

Namestitev nastavka
(Primer: 3 mm dolžine las)
Potisnite na strižnik do klika.

Odstranjevanje nastavka
Pritisnite in odstranite nastavek.

3mm

Klik
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► Uporaba design rezila ER-GP22
Za posebej oblikovane pričeske in de-
sign striženje (kot na sliki)

Vzdrževanje

Odstranjevanje rezila

• Ugasnite strižnik.

Odstranite rezilo
Držite strižnik z stikalom na zgornji 
strani ter potisnite rezilo, v drugo roko 
ujamete rezilo, da ne pade na tla.

Namestitev rezila
Namestite rezilo kot je prikazano na sliki in pritisnite do klika.

Čiščenje

• Po vsaki uporabi očistite rezila in strižnik. 
(če ga ne čistite, se rezila ne gibljejo tako gladko in ostrina se 
poslabša.)

• Ugasnite strižnik.

1. Očistite ostanke  las okrog rezila
innaohišju.

2. S konca rezila odstranite
ostanke las.

3. Očistite ostanke las iz prostora
med rezili, pritisnite navzdol na
čistilni vzvod rezila (a) in s tem
privzdignite premični del rezila.
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Podmazovanje

• Nanesite olje pred vsako uporabop in po vsaki 
uporabi. Na vsako označeno mesto nanesite kapljico 
olja.
Na glavno ohišje namestite
rezilo, vklopite strižnik in ga 
pustite delovati do  
5 sekund.
Če ne boste podmazovali bo 
prišlo do rjavenja in poškodb 
rezil ter slabšega delovanja.
- slabše rezanje.
- krajši čas uporabe baterije.
- glasnejši strižnik.

Podmazovanje design rezila ER-GP22
Podmažite kot je prikazano
na sliki.

► Nadomestna rezila
Na voljo pri vašem pooblašđčenem servisu Panasonic

Nadomestno rezilo za ER‑GP21/
ER‑GP22

Rezilo WER9352

Design rezilo WER‑9P10

Čiščenje AC adapterja

Uporabite čistilno krtačko in očistite ostanke las in prah. Očistite 
vse dele, tudi tam kjer je priključek za polnjenje.

Shranjevanje nastavkov
V prostor za nastavke shranite le-te da
bodo na varnem in na dosegu rok
vsakokrat ko jih potrebujete.
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Odpravljanjetežav

Problem Rešitev

Strižnik slabo reže lase.

Čas uporabe se je skra-
jšal.

Strižnik ne 
deluje več.

Dokler se težava ne reši postopajte 
kot je napisano;
1.  Napolnitebaterijo. 

(Stran 9.)
2.  Očistite rezila in jih podmažite z

oljem. 
(Stran 11 in 12.)

3.  Zamenjajte rezila. 
(Stran 10.)

4.  Baterijonajzamenjaserviser.

Strižnik se ne more 
več polniti.

Potisnite strižnik v polnilno postajo 
do konca.

Polnite pri sobni temperaturi
med 0 °C in 35 °C.

Strižnik je hrupen.

Nanesite olje.
(Stran 11.)

Baterijo naj zamenja
pooblaščeni serviser.

Če težave ne morete rešiti pokličite trgovino kjer ste aparat kupili 
ali obiščite Panasonic servisni center za odpravo težave.

Odstranjevanje vgrajene baterije
Odstranite baterijo preden aparat zavržete kot neuporaben in 

iztrošen.
Prosimo, da baterijo odvržete v zato namenjen zbirni center in 
ne med kuhinjske odpadke.
To naredite le ko boste aparat zavrgli in ne če ga želite popraviti 

oziroma menjati baterijo. Če aparat  odprete sami ne bo več 
vodoodporen in zato ne bo več varen za uporabo.

• Ko odstranjujete baterijo aparatg ne sme biti na polnilniku.
• Pritisnite tipko za vklop, aparat naj deluje dokler se baterija 

povsem ne izprazni in aparat ugasne.
• Izvajajte korake 1 do 8 in vzdignite baterijo ter jo odstranite. • 

Pazite, da baterija ne pride v kratek stik, zaščitite in izolirajte 
   priključke na bateriji.

















Varovanje okolja
Aparat vsebuje Nikel Metal Hibrid baterijo. Prosimo poskrbite
da se baterija odstrani na okolju prijazen način v zbirni center 
za stare baterije.
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Tehnični podatki

Napajanje Glejte oznake na napajalniku

Motor, napetost 1.2 V

Čas polnjenja Pribl. 8 ur
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Odstranjevanje stare opreme in ba-
terij 
Samo za države EU in države z sistemom re-
cikliranja
 Ta simbol na izdelku ali na embalaži izdelka 
oziroma na spremljujočih dokumentih pomeni, 
uporabljena oprema in baterije ne sodijo med 
kuhinjske odpadke.
Za pravilno uporabo, recikliranje in odstranjevan-
je aparata in njegovih sestavnih delov, aparat in 
njegove dele odnesite v center za recikliranje, ki 
je vam najbližji.  
S tem ko aparat in njegove dele pravilno odstran-
ite boste naredili veliko za ohranjanje našega 
okolja, za naše vodne vire in za naše zdravje. 
Zmanjšal se bo negativni učinek na okolje in 
naravo. 
Več napotkov za pravilno recikliranje aparata in 
embalaže, ter baterij najdete pri lokalnem pod-
jetju za recikliranje odpadkov. 
Zaradi nepravilnega odstranjevanja odpadkov 
vas lahko doleti kazen. 
Nasvet za simbol baterije: 
Ta simbol je kombiniran s kemično oznako ses-
tavnega dela baterije. Upoštevajte nasvete za ta 
kemijski element.
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