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English

Warning
• 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 given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without 
supervision.

• The supply cord cannot be replaced. If the cord is 
damaged, the AC adaptor should be scrapped.
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• This WET/DRY trimmer can be used for wet trimming or 
for dry trimming. You can use this watertight trimmer in 
the shower and clean it in water. The following symbol 
means suitable for use in a bath or shower.

• Do not use anything other than the supplied AC adaptor 
for any purpose.  
Also, do not use any other product with the supplied AC 
adaptor. (See page 9.)

• The following symbol indicates that a specific 
detachable power supply unit is required for connecting 
the electrical appliance to the supply mains. The type 
reference of power supply unit is marked near the 
symbol.
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Safety	precautions
To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire, and 
damage to property, always observe the following safety 
precautions.

Explanation	of	symbols
The following symbols are used to classify and describe the level 
of hazard, injury, and property damage caused when the 
denotation is disregarded and improper use is performed.

DANGER
Denotes a potential 
hazard that will result in 
serious injury or death.

WARNING
Denotes a potential 
hazard that could result 
in serious injury or death.

CAUTION
Denotes a hazard that 
could result in minor injury 
or property damage.

The following symbols are used to classify and describe the type 
of instructions to be observed.

This symbol is used to alert users to a specific operating 
procedure that must not be performed.

This symbol is used to alert users to a specific operating 
procedure that must be followed in order to operate the 
unit safely.

WARNING
 ►This product

This	product	has	a	built-in	rechargeable	battery.	Do	
not	throw	into	flame	or	heat.
‑ Doing so may cause fluid leak, overheating, or explosion.
Do	not	modify	or	repair.
‑ Doing so may cause fire, electric shock, or injury. 

Contact an authorized service centre for repair (battery 
change, etc.).

Never disassemble except when disposing of the 
product.
‑ Doing so may cause fire, electric shock, or injury.

 ►In	case	of	an	abnormality	or	malfunction
Immediately	stop	using	and	remove	the	power	plug	
if	there	is	an	abnormality	or	malfunction.
‑ Failure to do so may cause fire, electric shock, or injury.
<Abnormality	or	malfunction	cases>
 • The main unit or AC adaptor is deformed or 
abnormally	hot.
 •The	main	unit	or	AC	adaptor	smells	of	burning.
 • There is abnormal sound during use or charging of 
the	main	unit	or	AC	adaptor.

‑ Immediately request inspection or repair at an authorized 
service centre.
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 ►Power	supply

Do not connect or disconnect the power plug to a 
household	outlet	with	a	wet	hand.
‑ Doing so may cause electric shock or injury.
Do not place the AC adaptor over or near water 
filled	sink	or	bathtub.
Do not immerse the AC adaptor in water or wash 
with	water.
Never use the appliance if the AC adaptor is 
damaged	or	if	the	power	plug	fits	loosely	in	a	
household	outlet.
Do	not	damage	or	modify,	or	forcefully	bend,	pull,	
or	twist	the	cord.
Also,	do	not	place	anything	heavy	on	or	pinch	the	
cord.
‑ Doing so may cause electric shock or fire due to a short 

circuit.
Do	not	use	in	a	way	exceeding	the	rating	of	the	
household	outlet	or	the	wiring.
‑ Exceeding the rating by connecting too many plugs to one 

household outlet may cause fire due to overheating.
Always	ensure	the	appliance	is	operated	on	an	
electric power source matched to the rated voltage 
indicated	on	the	AC	adaptor.
Fully	insert	the	power	plug.
‑ Failure to do so may cause fire or electric shock.
Always	unplug	the	power	plug	from	a	household	
outlet	when	cleaning.
‑ Failure to do so may cause electric shock or injury.

Regularly	clean	the	power	plug	and	the	charging	
plug	to	prevent	dust	from	accumulating.
‑ Failure to do so may cause fire due to insulation failure 

caused by humidity. 
Disconnect the adaptor and wipe with a dry cloth.

 ►Preventing accidents
Do	not	place	within	the	reach	of	children	or	infants.	
Do	not	let	them	use	it.
‑ Putting parts or accessories in the mouth may cause 

accidents and injury.
If	the	oil	is	consumed	accidentally,	do	not	induce	
vomiting, drink a large amount of water, and contact 
a	physician.
If	the	oil	comes	into	contact	with	eyes,	immediately	
wash	thoroughly	with	running	water,	and	contact	a	
physician.
‑ Failure to do so may result in physical problems.
If	you	experience	skin	irritation	or	pain	while	using	
the	trimmer,	stop	using	immediately	and	consult	a	
physician.
‑ Failure to do so may result in physical injury or injury to 

the skin.
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CAUTION
 ►Protecting the skin

Do	not	press	the	blade	against	the	skin.
Do not use this product without an attachment to 
trim hair in the following areas: bikini zone, 
buttocks,	anus,	and	surrounding	areas.
Do not use the appliance to trim hair in the 
following	areas.

 · Face or head (hair, beard, etc.)
 · Areas with rough or bumpy skin (swollen areas, cuts, 
hemorrhoids, and other protuberances; nipples and 
surrounding areas)
 · Moles, bruises, etc.

Do	not	use	this	product	for	any	purpose	other	than	
trimming	body	hair.
‑ Doing so may cause skin injury.
Check that the blades are not damaged or deformed 
before	use.
‑ Failure to do so may cause skin injury.

 ►Note the following precautions
Do not allow metal objects or trash to adhere to the 
power	plug	or	the	charging	plug.
‑ Doing so may cause electric shock or fire due to a short 

circuit.
Do	not	share	your	trimmer	with	your	family	or	other	
people.
‑ Doing so may result in infection or inflammation.
Do	not	drop	or	hit	against	other	objects.
‑ Doing so may cause injury.

Do not wrap the cord around the AC adaptor when 
storing.
‑ Doing so may cause the wire in the cord to break with the 

load, and may cause fire due to short circuit.
Disconnect the power plug from the household 
outlet	when	not	charging.
‑ Failure to do so may cause electric shock or fire due to 

electrical leakage resulting from insulation deterioration.
Disconnect	the	power	plug	by	holding	onto	the	
power	plug	instead	of	the	cord.
‑ Failure to do so may cause electric shock or injury.

Handling	of	the	removed	battery	when	disposing

DANGER
The	rechargeable	battery	is	exclusively	for	use	with	
this	trimmer.	Do	not	use	the	battery	with	other	
products. 
Do	not	charge	the	battery	after	it	has	been	removed	
from	the	product.
 •Do	not	throw	into	fire	or	apply	heat.
 •Do	not	solder,	disassemble,	or	modify	the	battery.
 • Do not let the positive and negative terminals of 
the	battery	get	in	contact	with	each	other	through	
metallic	objects.
 •Do	not	carry	or	store	the	battery	together	with	
metallic	jewellery	such	as	necklaces	and	hairpins.
 •Never	peel	off	the	tube.

‑ Doing so may cause fluid leak, overheating, or explosion.
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After	removing	the	rechargeable	battery,	do	not	
keep	it	within	reach	of	children	and	infants.
‑ The battery will harm the body if accidentally swallowed. 

If this happens, consult a physician immediately.
If	the	battery	fluid	leaks	out,	do	not	touch	the	
battery	with	your	bare	hands.
‑ The battery fluid may cause blindness if it comes in 

contact with your eyes. 
Do not rub your eyes. Wash immediately with clean water 
and consult a physician.

‑ The battery fluid may cause inflammation or injury if it 
comes in contact with the skin or clothes. 
Wash it off thoroughly with clean water and consult a 
physician.

Intended use
• Before using an attachment, check that it has been installed 

correctly. Failure to do so may cause hair to be cut too short.
• The appliance should not be used on animals.
• Before and after each use, apply oil at the places marked with 

arrows. (See page 14.) 
Failure to apply the oil may cause the following problems.
‑ The trimmer has become blunt.
‑ Shorter operating time.
‑ Louder sound.

• Do not use thinner, benzine, alcohol or other chemicals. Doing 
so may cause failure, cracking or discoloration of the main body. 
Clean the main body only with a soft cloth slightly dampened 
with tap water or soapy tap water.

• Store the trimmer in a place with low humidity after use. Failure 
to do so may cause malfunction due to condensation or rust.

Parts	identification
 





































A	Main	body
1 Power switch [ / ]
2 Appliance socket
3 Water inlet

B Blade
4 Cleaning lever
5 Moving blade
6 Stationary blade
7 Mounting hook

C Attachment for groin
D Length adjustment comb 

attachment (3 mm)
E Length adjustment comb 

attachment (6 mm)

F AC adaptor (RE9-78)
8 Charging plug
9 Charge indicator lamp
: Cord
; Power plug

Accessories
G Cleaning brush
H Oil
I Pouch

• Attach one of the 
attachments when carrying 
the trimmer.
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Preparation
Charging the trimmer

• Make sure that the trimmer is turned off.
• Wipe off any water droplets on the appliance socket.

1 Place the trimmer on the AC 
adaptor.

2	 Insert the power plug into a 
household	outlet.

 • The charging time differs 
depending on the rated voltage. 
(See page 17.)

 • Check that the charge indicator 
lamp glows.

2
1

3 Disconnect the power plug after charging is 
completed.
(for safety and to reduce energy usage)
The charge indicator lamp continues to glow after charging is 
complete. There is no indication to show that “charging is 
complete”.

You cannot operate the trimmer while charging.

Notes
• If there is crackling noise on radios or other devices while 

charging, charge the trimmer using a different household outlet.
• When the appliance is not used for 6 months or more, the battery 

will weaken (leak battery fluid, etc.). Fully charge the battery 
once every 6 months.

• When charging the trimmer for the first time or when it has not 
been in use for more than 6 months, the charging time may 
change or the lamp on the AC adaptor may not glow for a few 
minutes, or the operating time may shorten. Please charge it for 
more than 18 hours in such cases.

• Recommended ambient temperature for charging is 
0 °C – 35 °C. Battery performance may decrease outside of the 
recommended temperature.

• A full charge supplies enough power for approximately 
40 minutes of use. (Based on dry using at 20 °C – 30 °C.) 
The operating time may differ depending on the frequency of 
use, the operating method and the ambient temperature.

• You can charge the battery before it is completely discharged. 
However, it is recommended to charge when the battery is 
completely discharged. The battery life depends strongly on 
factors such as how it is used and stored.
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Read before use
Areas of use

OK Do not use

Area
When used 

with an 
attachment

When used 
without an 
attachment

Bikini zone
• Genitalia
• Genital area
• Crotch
• Buttocks
• Anus
• Perianal region

Armpits

Chest

Navel area

Arms, hands

Legs

• Using this trimmer to trim hair in areas that are not visually 
accessible may result in cuts or injury. Please use with care.

How to use the trimmer

• Using this trimmer to trim hair in the shaded areas ( ) 
below may result in cuts or injury. 
Be sure to use an attachment.

Bikini zone Buttocks

Notes
• Stretch the skin on the areas with loose or fl abby skin, or with 

wrinkles, and lightly apply the edge of the blade or attachment.
• Do not use the attachment on wet hair.

Wet hair might clump or stick to the skin, becoming hard to trim.
If you use the attachment to trim wet hair, you may not be able to 
achieve a uniform trim.

• For areas with thick or dense hair growth, trim a bit at a time.
Hair sometimes gets caught or builds up in the attachment.
When this happens, clean the attachment. 
(See page 13.)
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Without attachment

Apply	light	pressure	and	slowly	move	the	trimmer	
against	the	direction	of	hair	growth.

• To trim navel hair, lay the blade flat against your skin and then 
move the trimmer in a gliding motion. This allows you to trim hair 
down to a length of approximately 0.1 mm.

• It does not matter which side of the blade you lay against your skin.

Attachment for groin

Lightly	apply	the	edge	of	the	attachment	for	groin	
against	your	skin	and	then	slowly	move	the	
trimmer.

• This allows you to safely trim hair down to a length of 
approximately 2 mm.

Length adjustment comb attachment

Lightly	apply	the	edge	(flat	part)	of	the	length	
adjustment	comb	attachment	against	your	skin	and	
then	slowly	move	the	trimmer.

• This allows you to trim hair down to a length of approximately 
3 mm or 6 mm.

Removing and mounting the attachments
• Take care not to injure hands, etc., with the blade when removing 

or mounting the attachment.
• Make sure that the trimmer is turned off.
• All the attachments have the same method of mounting and 

removing.
Mounting the attachment
Mount the attachment to the main body until it 
clicks.
• If the attachment is not attached correctly, it may 

shift and end up cutting too much during use.

Removing the attachment
Firmly grasp the main body in one hand and, with 
the other hand, firmly pinch the ribbed part of the 
attachment (a). Pull to remove the attachment 
from the main body. 
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Using the trimmer
• Check that the blades are not damaged or deformed before use.
• Apply the oil to the blade before and after each use.  

(See page 14.)
• When you finish using the trimmer, turn it off.
• The appliance may not operate in an ambient temperature 

approximately 0 °C or lower.

Trimming	dry	hair
• Use the appropriate attachment as needed. (See page 12.)

1 Slide the power switch on the 
main	body	to	the	“ ” position to 
turn	on	the	power.

2	 Trim.

Trimming wet hair
• Do not use the attachment when trimming wet hair.

1 Wet	and	apply	soap	to	your	body.
2	 Slide the power switch on the 

main	body	to	the	“ ” position to 
turn	on	the	power.

3 Apply	less	pressure	than	you	
would	when	trimming	dry	hair,	
and move the trimmer in a gliding 
motion.

Cleaning the trimmer
• Clean the trimmer and the blade after each use. 

(If not cleaned, the motion will become poor and the sharpness 
will worsen.)

• Make sure that the trimmer is turned off.
• Remove the trimmer from the AC adaptor.

 ►With water
Main	body,	blade	and	the	attachment

To remove light dirt To remove heavy dirt
1. Remove the attachment 

and turn the trimmer on.
2. Run water down the water 

inlet at the back of the main 
body, rinse thoroughly for 
approximately 20 seconds, 
and then turn the trimmer 
off.

• Rinse with water and 
shake up and down 
several times to remove 
the water.

1. Remove the attachment 
and blade.

2. Clean the trimmer, the 
blade and the attachments 
with running water.

  

• Rinse with water and 
shake up and down 
several times to remove 
the water.
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3. Wipe off the water with a towel and 
let it dry naturally.
• It will dry faster with the blade 

removed.
4. Apply the oil to the blade after 

drying. (See this page.)
5. Attach the blade and attachment to the main body.

 ►With the brush
Main	body	and	blade
• Remove the blade. (See this page.)
1. Brush off any hair trimmings from the 

main body and from around the blade.

2. Brush off the hairs from the blade edge.
3. Brush any hair trimmings out from 

between the stationary blade and the 
moving blade while pressing down the 
cleaning lever (a) to raise the moving 
blade.



4. Apply the oil to the blade. (See this page.)
5. Attach the blade and attachment to the main body.

AC adaptor
Use the cleaning brush to clean hair trimmings and dust in the 
charging plug or in the hole on the bottom surface.

Lubrication
• Apply the oil to the blade before and after each use.

1 Remove	the	blade.
2	 Apply	a	drop	of	the	oil	to	

each	indicated	point.
3 Attach the blade to the main 

body,	turn	on	the	power	and	
allow to run for 
approximately	5	seconds.

 ► Replacement parts
Replacement part is available at your dealer or Service Centre.
Replacement parts for ER‑GK60 Blade WER9500

Removing and mounting the blade
Removing the blade
Hold the trimmer and push the blade 
with your thumb.

Mounting the blade
Fit the mounting hook (B) into the blade mounting (A) on the 
trimmer and then push in until you hear a click.
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Troubleshooting
Perform the following actions.
If the problems still cannot be solved, contact the store where 
you purchased the unit or a service centre authorized by 
Panasonic for repair.

Problem Action

Makes a loud sound.
Apply oil. (See page 14.)
Confirm that the blade is properly 
attached.

The trimmer cannot be 
charged.

Mount the main body firmly on the 
charging plug, and make sure the 
charge indicator lamp glows.

Problem Action

The trimmer has become 
blunt.

Trimmer stopped 
functioning.

Operating time is short.

Until problems are solved, please 
follow each procedure as follows;
1.  Charge the trimmer. 

(See page 10.)
2.  Clean the blade and apply oil. 

(See pages 13 and 14.)
3.  Replace the blade. 

(See page 14.)
4.  Contact the store where 

purchased.
Charge the battery for 
approximately 18 hours 
continuously to rejuvenate it.
If few uses remain even after 
charging, the battery has reached 
the end of its life. (Fluid may be 
leaking due to degradation at the 
end of battery life.)
Contact an authorized service 
centre for repair.
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Blade life
Blade life varies according to the frequency and period of use of 
the trimmer.
For example, the blade life is approximately 3 years when using the 
trimmer for 10 minutes once a week. Replace the blades if cutting 
efficiency reduces substantially despite proper maintenance.

Battery	life
Battery life will vary according to the frequency and length of use. 
If the battery is charged once a month, the service life will be 
approximately 3 years. 
If the operating time is significantly shorter even after a full charge, 
the battery has reached the end of its life.

Removing	the	built-in	rechargeable	battery
Remove	the	built-in	rechargeable	battery	before	disposing	of	
the	trimmer.
Please make sure that the battery is disposed of at an officially 
designated location if there is one.
This figure must only be used when disposing of the trimmer, and 
must not be used to repair it. If you dismantle the trimmer yourself, 
it will no longer be waterproof, which may cause it to malfunction.
• Remove the trimmer from the AC adaptor.
• Slide the power switch to turn on the power and then keep the 

power on until the battery is completely discharged.
• Perform steps 1 to 8 and lift the battery, and then remove it.
• Take care not to short circuit the positive and negative terminals 

of the removed battery, and insulate the terminals by applying 
tape to them.















For	environmental	protection	and	recycling	of	materials
This trimmer contains a Nickel‑Metal Hydride battery.
Please make sure that the battery is disposed of at an officially 
assigned location, if there is one in your country.
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Specifications
Power source See the name plate on the AC adaptor.

Motor voltage 1.2 V

Charging time
230 V Approx. 8 hours

220 V Approx. 10 hours

Airborne 
Acoustical Noise 66 (dB (A) re 1 pW)

This product is intended for household use only.

Disposal of Old Equipment and Batteries 
Only	for	European	Union	and	countries	with	recycling	
systems

These symbols on the products, packaging, and/or 
accompanying documents mean that used electrical 
and electronic products and batteries must not be 
mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old 
products and batteries, please take them to applicable 
collection points in accordance with your national 
legislation. 
By disposing of them correctly, you will help to save 
valuable resources and prevent any potential negative 
effects on human health and the environment. 
For more information about collection and recycling, 
please contact your local municipality. 
Penalties may be applicable for incorrect disposal of 
this waste, in accordance with national legislation.
Note	for	the	battery	symbol	(bottom	symbol)
This symbol might be used in combination with a 
chemical symbol. In this case it complies with the 
requirement set by the Directive for the chemical 
involved.
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Instrukcja obsługi
(Domowy) Trymer akumulatorowy

Nr modelu ER‑GK60

Dziękujemy za wybór produktu firmy Panasonic.
Przed	rozpoczęciem	użytkowania	tego	urządzenia	prosimy	o	przeczytanie	całej	instrukcji	i	zachowanie	jej	do	wykorzystania	w	przyszłości.

Środki ostrożności ....................... 178
Przeznaczenie	.........................................181
Opis	części	..............................................181
Przygotowanie	........................................ 182
Należy	przeczytać	przed	użyciem	.........183
Korzystanie	z	trymera	............................185
Czyszczenie	trymera	..............................185

Rozwiązywanie	problemów	...................187
Trwałość	ostrza.......................................188
Żywotność	akumulatora	........................188
Wyjmowanie	wbudowanego	 
akumulatora	............................................188
Dane techniczne	.....................................189

Spis	treści
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Ostrzeżenie
• Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku 
powyżej 8 lat, przez osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowej, sensorycznej lub intelektualnej oraz przez osoby 
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, 
jeśli są one odpowiednio nadzorowane lub zostały 
poinstruowane w zakresie używania urządzenia w bezpieczny 
sposób i rozumieją związane z tym ryzyko. Nie należy 
pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie 
oraz konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci 
pozostawione bez nadzoru.

• Przewód zasilający jest niewymienialny. Jeśli przewód zasilający 
ulegnie uszkodzeniu, zasilacz należy wymienić na nowy.
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• Trymera WET/DRY można używać do przycinania owłosienia 
na mokro lub na sucho. Trymer jest wodoszczelny i dzięki 
temu można z niego korzystać pod prysznicem i czyścić 
wodą. Symbol poniżej oznacza możliwość użycia w wannie 
lub pod prysznicem.

• Nie używaj do jakichkolwiek czynności żadnego innego 
zasilacza niż dostarczonego z produktem.  
Ponadto, nie używaj żadnych innych urządzeń z zasilaczem. 
(Patrz strona 181.)

• Poniższy symbol wskazuje, że określony odłączalny zasilacz 
wymagany jest do podłączenia urządzenia elektrycznego do 
sieci elektrycznej. Oznaczenie typu zasilacza znajduje się 
obok symbolu.
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Środki	ostrożności
Aby zmniejszyć ryzyko urazu, utraty życia, porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru i uszkodzenia mienia, zawsze przestrzegaj 
następujących środków ostrożności.

Wyjaśnienie	użytych	symboli
Poniższe symbole używane są do klasyfikacji i opisania poziomu 
zagrożenia, urazu oraz uszkodzenia mienia w przypadku niezastosowania 
się do ostrzeżenia i nieprawidłowego użycia produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Sygnalizuje potencjalne 
zagrożenie, które 
spowoduje poważne 
obrażenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIE
Sygnalizuje potencjalne 
zagrożenie, które może 
spowodować poważne 
obrażenia ciała lub śmierć.

UWAGA
Sygnalizuje zagrożenie, 
które może spowodować 
drobne urazy ciała lub 
szkody materialne.

Poniższe symbole są stosowane do klasyfikacji i opisania typu instrukcji, 
których należy przestrzegać.

Symbol ten ostrzega użytkownika, że nie wolno wykonywać 
określonej procedury.

Symbol ten informuje użytkownika, że trzeba wykonać określoną 
procedurę, aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia.

OSTRZEŻENIE
 ► Produkt ten

Produkt	ten	posiada	wbudowany	akumulator.	Nie	wrzucaj	
go	do	ognia,	nie	umieszczaj	blisko	źródeł	ciepła.
‑ Może to spowodować przegrzanie, zapłon lub wybuch.
Nie	modyfikuj,	nie	naprawiaj	urządzenia.
‑ Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia 

ciała. 
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu 
przeprowadzenia naprawy (wymiana akumulatora itp.).

Nigdy	nie	demontuj	produktu,	z	wyjątkiem	sytuacji	
wyrzucania	produktu.
‑ Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia 

ciała.

 ►W	przypadku	wystąpienia	nieprawidłowości	lub	awarii
Natychmiast	zaprzestań	używania	wtyczki	zasilania	i	odłącz	
ją,	jeśli	wystąpią	jakieś	nieprawidłowości	lub	awaria.
‑ W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem 

lub uszkodzenia ciała.
<Przypadki	nieprawidłowości	lub	usterek>
 • Urządzenie	lub	zasilacz	są	zdeformowane	lub	nietypowo	
gorące.
 • Urządzenie	lub	zasilacz	wydzielają	zapach	spalenizny.
 • Występują	nietypowe	odgłosy	podczas	ładowania	lub	
używania	urządzenia	lub	zasilacza.

‑ Natychmiast zażądaj sprawdzenia lub naprawy w 
autoryzowanym punkcie serwisowym.
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OSTRZEŻENIE
 ► Zasilanie

Nie	podłączaj	ani	nie	odłączaj	wtyczki	zasilania	do/z	
gniazda	elektrycznego	mokrą	ręką.
‑ Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.
Nie	umieszczaj	zasilacza	w	pobliżu	zlewu	czy	wanny	lub	
nad	nimi,	jeśli	znajduje	się	w	nich	woda.
Nie	wolno	zanurzać	zasilacza	w	wodzie	ani	myć	go	wodą.
W	żadnym	wypadku	nie	używaj	urządzenia,	jeżeli	zasilacz	
został	uszkodzony,	lub	jeżeli	wtyczka	zasilania	wetknięta	
do	kontaktu	jest	poluzowana.
Nie	niszcz,	nie	modyfikuj,	nie	ciągnij,	nie	skręcaj	ani	nie	
zginaj	na	siłę	przewodu.
Nie	kładź	ciężkich	przedmiotów	na	przewodzie	
zasilającym,	nie	przytrzaskuj	przewodu	zasilającego.
‑ Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu 

zwarcia.
Nie	używaj	urządzenia	niezgodnie	z	parametrami	
domowej	instalacji	lub	sieci	elektrycznej.
‑ Przekroczenie parametrów, poprzez podłączenie zbyt wielu 

wtyczek do jednego gniazda elektrycznego, może spowodować 
pożar w wyniku przegrzania.

Pamiętaj,	aby	urządzenie	było	zawsze	zasilane	ze	źródła	
energii	elektrycznej	zgodnego	z	napięciem	znamionowym	
wskazanym	na	zasilaczu.
Dokładnie	włóż	wtyczkę	zasilania.
‑ W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Zawsze	należy	wyjmować	wtyczkę	zasilania	z	gniazda	
elektrycznego	podczas	czyszczenia	urządzenia.
‑ W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub 

urazów ciała.
Regularnie	czyść	wtyczkę	zasilania	oraz	wtyczkę	
ładowania,	aby	zapobiec	gromadzeniu	się	kurzu.
‑ Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 

pożar na skutek usterki izolacji spowodowanej wilgotnością. 
Odłącz adaptor i wytrzyj go suchą szmatką.

 ►Zapobieganie	wypadkom
Nie	należy	kłaść	w	miejscu	dostępnym	dla	dzieci	lub	
niemowląt.	Nie	pozwalać,	aby	dzieci	używały	tego	
urządzenia.
‑ Włożenie części lub akcesoriów do buzi grozi wypadkiem lub 

obrażeniami.
W	przypadku	spożycia	oleju	nie	wywołuj	wymiotów;	wypij	
dużą	ilość	wody	i	skontaktuj	się	z	lekarzem.
Jeśli	olej	dostanie	się	do	oczu,	natychmiast	spłukaj	go	
dokładnie	bieżącą	wodą	i	skontaktuj	się	z	lekarzem.
‑ Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować 

obrażeniami ciała.
W	przypadku	wystąpienia	podrażnienia	skóry	lub	bólu	
podczas	używania	trymera,	należy	natychmiast	zaprzestać	
używania	urządzenia	i	skonsultować	się	z	lekarzem.
‑ Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować 

obrażeniami ciała lub skóry.
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UWAGA
 ►Ochrona	skóry

Nie	przyciskaj	ostrza	do	skóry.
Nie	należy	używać	tego	produktu	bez	końcówki	do	
przycinania	owłosienia	w	następujących	miejscach:	
strefa	bikini,	pośladki,	odbyt	oraz	obszary	w	pobliżu	tych	
miejsc.
Nie	należy	używać	urządzenia	do	przycinania	owłosienia	
następujących	części	ciała.

 · Twarz lub głowa (włosy, broda itp.)
 · Miejsca o szorstkiej lub nierównomiernej skórze (opuchnięte 
miejsca, przecięcia, hemoroidy oraz inne wypukłości; sutki oraz 
obszary w pobliżu tych miejsc)

 · Pieprzyki, siniaki itp.
Nie	używaj	tego	produktu	do	celu	innego	niż	przycinanie	
owłosienia	ciała.
‑ W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia skóry.
Przed	rozpoczęciem	użytkowania	sprawdź,	czy	ostrza	nie	
są	uszkodzone	lub	odkształcone.
‑ W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia skóry.

 ►Przestrzegaj	następujących	środków	ostrożności
Nie	pozwól,	aby	metalowe	obiekty	lub	śmieci	przylegały	
do	wtyczki	zasilania	lub	wtyczki	ładowania.
‑ Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu 

zwarcia.
Nie	należy	udostępniać	swojego	trymera	członkom	
rodziny	ani	innym	osobom.
‑ Może to być przyczyną infekcji lub zapalenia.

Nie	należy	upuszczać	urządzenia,	ani	uderzać	nim	o	inne	
przedmioty.
‑ Może to spowodować uszkodzenie ciała.
Nie	owijaj	przewodu	wokół	zasilacza	w	trakcie	
przechowywania.
‑ W przeciwnym razie może dojść do wyrwania przewodu na skutek 

naprężenia i w rezultacie spowodować pożar z powodu zwarcia.
Odłącz	wtyczkę	zasilania	od	gniazda	sieci	elektrycznej,	
gdy	urządzenie	nie	jest	ładowane.
‑ W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub 

pożaru na skutek przebicia elektrycznego spowodowanego 
pogorszeniem stanu izolacji.

Odłączaj	wtyczkę	zasilania	trzymając	za	wtyczkę,	a	nie	za	
przewód.
‑ W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub 

urazów ciała.

Postępowanie	z	wyjętym	do	utylizacji	akumulatorem

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Akumulator	jest	przeznaczony	do	użytku	wyłącznie	z	tym	
trymerem.	Nie	używaj	akumulatora	z	innymi	produktami. 
Nie	ładuj	akumulatora	po	wyjęciu	go	z	produktu.
 • Nie	wrzucaj	go	do	ognia	i	nie	podgrzewaj.
 • Nie	lutuj,	nie	demontuj	ani	nie	modyfikuj	akumulatora.
 • Nie	pozwalaj,	aby	dodatnie	i	ujemne	styki	akumulatora	
zetknęły	się	ze	sobą	poprzez	inne	metalowe	obiekty.
 • Nie	przenoś	ani	nie	przechowuj	akumulatora	wraz	z	
metalową	biżuterią,	taką	jak	naszyjniki	i	spinki	do	włosów.
 • Nigdy	nie	zdzieraj	powłoki.

‑ Może to spowodować przegrzanie, zapłon lub wybuch.
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OSTRZEŻENIE
Po	wyjęciu	akumulatora	nie	przechowuj	go	w	zasięgu	
niemowląt	i	małych	dzieci.
‑ Przypadkowe połknięcie akumulatora może skutkować 

uszkodzeniem ciała. 
W takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Jeśli	z	akumulatora	wycieka	substancja,	nie	dotykaj	
akumulatora	gołymi	rękami.
‑ Elektrolit może spowodować utratę wzroku w przypadku 

zetknięcia się z oczami. 
Nie pocieraj oczu. Wypłucz natychmiast bieżącą wodą i 
skontaktuj się z lekarzem.

‑ Elektrolit może spowodować podrażnienie lub urazy w 
przypadku zetknięcia się ze skórą lub ubraniem. 
Natychmiast wypłucz dokładnie bieżącą wodą i skontaktuj się z 
lekarzem.

Przeznaczenie
• Przed użyciem końcówki sprawdź, czy jest poprawnie zainstalowana. 

Nieprawidłowy montaż może być przyczyną zbyt krótkiego przycięcia włosów.
• Nie używaj urządzenia do strzyżenia zwierząt.
• Przed i po każdym użyciu nałóż olej w miejscach oznaczonych 

strzałkami. (Patrz strona 186.) 
Pominięcie zastosowania oleju może spowodować poniższe problemy.
‑ Trymer stępił się.
‑ Krótszy czas działania.
‑ Głośna praca.

• Nie stosuj rozcieńczalników, benzyny, alkoholu lub innych chemikaliów. 
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować awarię, 
pęknięcie lub odbarwienie korpusu. Korpus należy czyścić tylko miękką 
szmatką, delikatnie zwilżoną wodą z kranu lub wodą rozrobioną z mydłem.

• Po zakończeniu użytkowania trymer należy przechowywać w miejscu o 
niskiej wilgotności. W przeciwnym razie może dojść do awarii ze 
względu na kondensację lub rdzę.

Opis	części
 





































A Korpus
1 Włącznik zasilania [ / ]
2 Gniazdko
3 Wlot wody

B Ostrze
4 Dźwignia czyszczenia
5 Ruchome ostrze
6 Ostrze nieruchome
7 Hak mocujący

C	Końcówka	do	pachwin
D	Końcówka	grzebieniowa	do	

regulacji	długości	(3	mm)
E	Końcówka	grzebieniowa	do	

regulacji	długości	(6	mm)

F Zasilacz (RE9-78)
8 Wtyczka do ładowania
9 Kontrolka ładowania 

akumulatora
: Przewód
; Wtyczka zasilania

Akcesoria
G	Szczoteczka	do	czyszczenia
H Olej
I Pokrowiec

• Podczas przenoszenia trymera 
przymocuj jedną z końcówek.
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Przygotowanie
Ładowanie	trymera

• Upewnij się, że trymer jest wyłączony.
• Zetrzyj krople wody z gniazdka urządzenia.

1 Umieścić	trymer	na	zasilaczu.
2	 Włożyć	wtyczkę	zasilania	do	

gniazda	elektrycznego.
 • Czas ładowania różni się w zależności 
od napięcia znamionowego.  
(Patrz strona 189.)

 • Należy upewnić się, że świeci się 
kontrolka ładowania akumulatora.

2
1

3 Odłącz	wtyczkę	zasilania	po	zakończeniu	ładowania.
(z powodów bezpieczeństwa i w celu redukcji zużycia energii)
Kontrolka ładowania akumulatora świeci po zakończeniu ładowania. 
Nie ma sygnału wskazującego na zakończenie ładowania.

Nie można używać trymera podczas ładowania.

Uwagi
• Jeśli podczas ładowania słyszysz trzaski w radiu lub innych 

urządzeniach, przełącz trymer do innego gniazda elektrycznego.
• Gdy urządzenie nie jest użytkowane przez ponad 6 miesięcy, 

akumulator rozładowuje się (wycieki płynu z akumulatora itp.). Co 
6 miesięcy w pełni naładuj akumulator.

• Kiedy trymer jest ładowany pierwszy raz lub jeśli nie był używany przez 
ponad 6 miesięcy, czas ładowania może się zmienić lub kontrolka na 
zasilaczu może nie świecić się przez kilka minut, jak również czas pracy 
urządzenia może ulec skróceniu. W takich przypadkach należy ładować 
urządzenie przez ponad 18 godzin.

• Zalecana temperatura otoczenia przy ładowaniu wynosi 0 °C – 35 °C. 
Poza tym zakresem wydajność akumulatora może się zmniejszyć.

• Całkowite naładowanie dostarcza energii na około 40 minut pracy.  
(W przypadku użycia na sucho w temperaturze od 20 °C do 30 °C). 
Czas pracy może się różnić w zależności od częstotliwości użytkowania, 
sposobu użytkowania oraz temperatury otoczenia.

• Akumulator można ładować zanim zupełnie się rozładuje. Jednakże 
zaleca się ładowanie po zupełnym rozładowaniu akumulatora. Okres 
użytkowania akumulatora zależy w głównej mierze od warunków jego 
użytkowania i przechowywania.
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Należy	przeczytać	przed	użyciem
Obszary	ciała,	na	których	można	używać	trymera

OK Nie należy używać

Obszar
W	przypadku	
używania	z	
końcówką

W	przypadku	
używania	bez	
końcówki

Strefa bikini
• Genitalia
• Obszar genitaliów
• Krocze
• Pośladki
• Odbyt
• Obszar wokół 

odbytu

Pachy

Klatka piersiowa

Okolice	pępka

Ramiona,	dłonie

Nogi

• Używanie trymera do usuwania owłosienia w miejscach, które są 
niewidoczne, może doprowadzić do wystąpienia skaleczeń lub urazów 
ciała. Z urządzenia należy korzystać, zachowując ostrożność.

Przykładanie	trymera	i	przesuwanie	go	po	skórze

• Używanie trymera do przycinania owłosienia w zacienionych 
miejscach ( ) może doprowadzić do wystąpienia skaleczeń lub 
urazów ciała. 
Należy pamiętać o konieczności stosowania końcówki grzebieniowej. 

Strefa bikini Pośladki

Uwagi
• Naprężyć luźną, wiotką lub pomarszczoną skórę i lekko przyłożyć 

krawędź ostrza lub końcówki.
• Końcówki nie należy używać na mokrej skórze.

Mokre włosy mogą przywrzeć lub przylgnąć do skóry, powodując 
problemy z ich przycinaniem.
Używanie końcówki do przycinania mokrego owłosienia może 
uniemożliwić uzyskanie równomiernego poziomu przycięcia.

• W miejscach z grubymi lub gęstymi włosami owłosienie należy 
przycinać stopniowo.
Włosy czasami blokują się lub gromadzą w końcówce.
W takim przypadku należy wyczyścić końcówkę. (Patrz strona 185.)
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Bez	końcówki

Należy	lekko	docisnąć	i	powoli	przesuwać	trymer	pod	
włos.

• W celu przycięcia owłosienia w okolicach pępka należy umieścić ostrze 
płasko na skórze, a następnie przesuwać trymer ruchem ślizgowym. 
Umożliwi to przycięcie owłosienia do długości około 0,1 mm.

• Nie ma znaczenie, która strona ostrza przylega do skóry.

Końcówka	do	pachwin

Należy	lekko	przyłożyć	do	skóry	krawędź	końcówka	do	
pachwin,	a	następnie	powoli	przesuwać	trymer.

• Umożliwi to bezpieczne przycięcie owłosienia do długości około 2 mm.

Końcówka	grzebieniowa	do	regulacji	długości

Należy	lekko	przyłożyć	krawędź	(płaską	część)	końcówki	
grzebieniowej	do	regulacji	długości	do	skóry,	a	następnie	
powoli	przesuwać	trymer.

• Umożliwi to przycięcie owłosienia do długości około 3 mm lub 6 mm.

Zdejmowanie	i	mocowanie	końcówek
• Należy zachować ostrożność, aby nie skaleczyć ostrzem dłoni itp. 

podczas zdejmowania lub zakładania końcówki.
• Upewnij się, że trymer jest wyłączony.
• Wszystkie końcówki są zdejmowane i zakładane przy użyciu tej samej 

metody.
Mocowanie	końcówki
Zamocuj końcówkę do korpusu, aż do usłyszenia 
kliknięcia.
• Jeśli końcówka nie jest zamocowana prawidłowo, 

może się przesuwać, powodując nadmierne cięcie 
podczas użycia.

Zdejmowanie	końcówki
Należy jedną ręką mocno chwycić korpus urządzenia, a 
drugą ręką mocno ścisnąć wystającą część końcówki 
(a). Pociągnąć, aby odłączyć końcówkę od korpusu 
urządzenia. 
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Korzystanie	z	trymera
• Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy ostrza nie są uszkodzone 

lub odkształcone.
• Smaruj ostrze olejem przed i po każdym użyciu. (Patrz strona 186.)
• Po skończeniu używania trymera należy go wyłączyć.
• Urządzenie nie może działać przy temperaturze otoczenia około 0 °C 

lub niższej.

Przycinanie	suchego	owłosienia
• W razie potrzeby należy użyć odpowiedniej końcówki. (Patrz strona 184.)

1 W	celu	włączenia	maszynki	należy	
przesunąć	włącznik	zasilania	znajdujący	
się	na	korpusie	w	pozycję	“ ”.

2	 Przyciąć.

Przycinanie	mokrego	owłosienia
• Nie należy używać końcówki podczas przycinania owłosienia na mokrej 

skórze.

1 Zmoczyć	i	namydlić	skórę.
2	 W	celu	włączenia	maszynki	należy	

przesunąć	włącznik	zasilania	znajdujący	
się	na	korpusie	w	pozycję	“ ”.

3 Trymer	należy	dociskać	w	mniejszym	
stopniu	niż	w	przypadku	przycinania	
owłosienia	na	sucho.	Trymer	należy	
przesuwać	ruchem	ślizgowym.

Czyszczenie	trymera
• Czyść trymer i ostrze po każdym użyciu. 

(Jeśli nie będzie czysta, ruch będzie słabszy i zmniejszy się ostrość.)
• Upewnij się, że trymer jest wyłączony.
• Odłącz trymer od zasilacza.

 ►Wodą
Korpus,	ostrze	i	końcówka

Aby usunąć lekkie zabrudzenie Aby usunąć poważne zabrudzenie
1. Zdejmij końcówkę i włącz 

trymer.
2. Wlej wodę przez wlot wody z 

tyłu korpusu, płucz dokładnie 
przez około 20 sekund, a 
następnie wyłącz trymer.

• Spłucz wodą i potrząśnij kilka 
razy, aby usunąć wodę.

1. Zdejmij końcówkę i ostrze.
2. Umyj trymer, ostrze i końcówki 

pod bieżącą wodą.

  

• Spłucz wodą i potrząśnij kilka 
razy, aby usunąć wodę.
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3. Zetrzyj wodę ręcznikiem i pozostaw do 
wyschnięcia.
• Urządzenie wyschnie szybciej po 

wyjęciu ostrza.
4. Po wysuszeniu nałóż olej na ostrze.  

(Patrz strona 186.)
5. Przymocuj ostrze i końcówkę do korpusu.

 ►Szczoteczką
Korpus i ostrze
• Zdejmij ostrze. (Instrukcja wymiany na tej stronie.)
1. Usuń pędzlem wszelkie resztki włosów z 

korpusu i wokół ostrza.

2. Usuń szczoteczką włosy z krawędzi ostrza.
3. Usuń pędzlem wszelkie resztki włosów z 

przestrzeni pomiędzy ostrzem nieruchomym a 
ostrzem ruchomym, naciskając na dźwignię 
do czyszczenia (a) w celu podniesienia 
ostrza ruchomego.



4. Nałóż olej na ostrze. (Instrukcja wymiany na tej stronie.)
5. Przymocuj ostrze i końcówkę do korpusu.

Zasilacz
Aby usunąć resztki ściętych włosów i pył we wtyczce do ładowania lub w 
otworze na spodzie urządzenia, należy użyć szczoteczki do czyszczenia.

Smarowanie
• Smaruj ostrze olejem przed i po każdym użyciu.

1 Zdejmij	ostrze.
2	 Na	każdy	wskazany	punkt	

nanieść	kroplę	oleju.
3 Zamocować	ostrze	w	korpusie,	

włączyć	zasilanie	i	pozostawić	
działającą	maszynkę	na	ok.	
5	sekund.

 ► Części	zamienne
Części zamienne dostępne są u sprzedawcy lub w Centrum Serwisowym.
Części zamienne dla ER-GK60 Ostrze WER9500

Zdejmowanie i mocowanie ostrza
Zdejmowanie ostrza
Należy przytrzymać trymer i popchnąć 
ostrze kciukiem.

Mocowanie ostrza
Zamocuj hak mocujący (B) w zaczepie ostrza (A) na trymerze, a 
następnie naciśnij go aż do usłyszenia kliknięcia.
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Rozwiązywanie	problemów
Wykonaj następujące czynności.
Jeżeli problemy nadal nie ustępują, należy skontaktować się z punktem 
zakupu urządzenia lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy 
Panasonic.

Problem Działanie

Pojawia się głośny dźwięk.
Zastosuj olej. (Patrz strona 186.)
Upewnij się, że ostrze jest właściwie 
zamocowane.

Nie można naładować 
trymera.

Należy dobrze przymocować korpus 
do wtyczki ładowania i upewnić się, 
że świeci się kontrolka ładowania 
akumulatora.

Problem Działanie

Trymer stępił się.

Trymer przestał działać.

Czas pracy jest krótki.

Jeśli problem się utrzymuje, należy 
postępować zgodnie z poniższymi 
procedurami:
1.  Naładuj trymer. 

(Patrz strona 182.)
2.  Wyczyść ostrze i nałóż na nie olej. 

(Patrz strony 185 i 186.)
3.  Wymień ostrze. 

(Patrz strona 186.)
4.  Należy skontaktować się z obsługą 

sklepu, w którym urządzenie 
zostało zakupione.

Ładuj akumulator bez przerwy przez 
około 18 godzin w celu poprawienia 
jej działania.
Jeżeli maszynka nadal działa krótko, 
nawet po naładowaniu akumulatora, 
oznacza to, że akumulator się zużył. 
(Oznaką zużycia się akumulatora 
może być wyciekający z niej płyn).
W celu naprawy skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem.
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Trwałość	ostrza
Trwałość ostrza zależy od częstotliwości i czasu korzystania z trymera.
Na przykład, w przypadku stosowania trymera przez 10 minut raz w 
tygodniu, trwałość ostrza wynosi około 3 lat. Wymień ostrza, jeśli 
wydajność cięcia znacznie spadnie mimo przeprowadzania odpowiedniej 
konserwacji.

Żywotność	akumulatora
Żywotność akumulatora będzie się różnić w zależności od częstotliwości i 
długości użycia. Jeśli akumulator jest ładowany raz na miesiąc, czas 
eksploatacji wyniesie około 3 lat. 
Jeżeli czas działania urządzenia jest wyraźnie krótszy, nawet po pełnym 
naładowaniu, akumulator osiągnął kres swojej przydatności.

Wyjmowanie	wbudowanego	akumulatora
Przed	zutylizowaniem	trymera	należy	wyjąć	wbudowany	akumulator.
Upewnij się, że akumulator wyrzucany jest w oficjalnie wyznaczonym 
miejscu, jeżeli takie miejsce jest dostępne.
Ze wskazówek podanych na tym rysunku należy skorzystać tylko 
wówczas, gdy wyrzucamy trymer - nie można z nich korzystać przy 
naprawie trymera. Jeżeli rozmontujesz trymer samodzielnie, przestanie 
on być wodoszczelny, co może spowodować jego zepsucie.
• Odłącz trymer od zasilacza.
• Przesuń włącznik zasilania, aby włączyć zasilanie i nie wyłączaj go, aż 

bateria rozładuje się całkowicie.
• Wykonaj kroki od 1 do 8, unieś akumulator, a następnie wyjmij go.
• Zachowaj ostrożność, aby złącza dodatnie i ujemne wyjętego 

akumulatora nie zostały zwarte. Zaizoluj złącza taśmą klejącą.















Ochrona	środowiska	i	recykling	materiałów
Trymer zawiera akumulator niklowo‑metalowodorkowy.
Upewnij się, że akumulator wyrzucany jest w wyznaczonym punkcie 
gromadzenia odpadów, jeżeli takie miejsce znajduje się w Twoim kraju.
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Dane techniczne
Źródło zasilania Patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu.

Napięcie pracy 
silnika 1,2 V

Czas ładowania
230 V Około 8 godzin

220 V Około 10 godzin

Poziom hałasu 66 (dB (A) re 1 pW)

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Pozbywanie	się	zużytych	urządzeń	elektrycznych	i	
elektronicznych	oraz	baterii 
Dotyczy	wyłącznie	obszaru	Unii	Europejskiej	oraz	krajów	
posiadających	systemy	zbiórki	i	recyklingu

Niniejsze symbole umieszczane na produktach, 
opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi 
odpadami domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji 
oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je 
do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów 
zgodnie z przepisami prawa krajowego. 
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii 
pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz 
zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na 
zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego. 
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz 
baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi. 
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą 
grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy	symbolu	baterii	(symbol	poniżej)
Ten symbol może występować wraz z symbolem 
pierwiastka chemicznego. W takim przypadku 
wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka 
chemicznego są spełnione.
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