
English - Norwegian

INSTRUCTION MANUAL
RECHARGEABLE 3-HEAD SHAVER



TECHNICAL DATA 
• 5V-1A
• 400mAh*2, Ni-Mh battery

WARNINGS
• WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons which 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 use maintenance shall not be made by children without supervision.

• Do not keep and use the appliance in humid areas.
• Keep out of reach of children.
• Do not use the appliance with wet hands or let water drop on the appliance. It may cause electric shock and injury. 

Do not operate the electrical appliance with wet hands or if the appliance is wet.
• Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes and/or liquids.
• Do not attempt to repair or disassemble the appliance. If the USB cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, it’s service agent or similar qualified persons, in order to avoid a hazard. Improper repairs may 
expose the user to considerable risk.

• Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped into water.
• Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

a IMPORTANT SAFETY CAUTIONS
The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal 
injury, or fire. Arovo cannot be held responsible for any injury or property damage cause by failure to comply 
with the safety cautions and regulations. It is important to read all these instructions carefully before using 
the product, and to save them for future reference or new users.

EXPLANATION SYMBOLS

Read operators manual.

Do not use over or near washbasins, bathtubs, showers or other vessels containing water.

Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply with all applicable communicty regulations 
of the European Economic Area. The EU Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.

Products marked with this symbol comply with the IEC protection class III.

If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.



• Do not use extension cord to operate appliance. Plug the adapter directly in the electrical outlet.
• Do not bend the electrical cord.
• Keep cord away from the heated surfaces.
• Check that the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the 

appliance.
• WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the USB connection cord, connected to a USB 

charger.
• Do not use the shaver for purposes other than styling human hair. This shaver is designed to shorten and trim hair 

and beards. Do not use the shaver to cut artificial hair.
• Normal charging will be take 8 hours. The maximum shaving time is 50 minutes with a full charge.
• The USB cable must not come into contact with water or other liquids as this may cause electric shock. Therefore, 

never use the shaver over a filled sink or while having a bath.
• lf the shaver falls into water, immediately pull the mains adaptor out of the wall socket.
• Do not wash the shaver with water.
• WARNING: Keep the shaver and the power cable dry.
• Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
• For your children’s safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
• Unplug the shaver if you do not plan to use it for a long time, or if the shaver malfunctions during use, also during 

thunderstorms and when cleaning.
• Take care not to damage the power cable. Do not bend, extend, twist or otherwise manhandle it. Do not place 

heavy objects on the power cable or squeeze it as this may create a risk of electric shock or fire. If the power 
cable is damaged, it must be replaced by a designated maintenance agent in order to avoid a dangerous situation.

• Do not plug in or pull out the power adaptor with wet hands or you may receive an electric shock.
• Do not wash the shaver body or power adaptor with water or expose them to water as this may create a risk of 

electric shock or short circuit.
• The power adaptor must be pulled out of the mains socket before maintenance is carried out, otherwise there is a 

risk of electric shock.
• Please keep these instructions for future reference. Contact manufacturer for instructions in an alternative format.
• Incorrect handling of the batteries can lead to an explosion or to acid burns.
• Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.
• Avoid contact of the fluid in the battery with skin, eyes and mucous membranes.
• This appliance contains batteries that are non-replaceable

CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY
• Charging the rechargeable battery before first use, the hair shaver must be fully charged.
• Make sure the shaver is turned off.
• Insert the connector of the USB charging cable into the shaver.
• Plug the USB charging cable into a mains adaptor and plug it into a mains socket. The indicator light will come on 

to indicate charging. It will not go out when the battery is fully charged. This appliance contains batteries that are 
non-replaceable.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Turn off your shaver and wait until it is completely cool. Before cleaning, remove the accessory and the used blade 

and clean with the aid of the cleaning brush that was fitted in the product.
• Clean your shaver using a damp cloth and then dry it.



GENERAL FEATURES
Please read these instructions carefully before 
using this product and keep them in a safe 
place for future reference

1. Shaving head
2. Shaving head release button
3. On/off button
4. Pop up trimmer
5. Indication lamp
6. Shaver power socket

ACCESSORIES
USB charging cable, cleaning brush, base stand.

IN THE BOX
• Rechargeable shaver  
• User manual. Read these instructions before use.

USE
What to do before fi rst use:
• Remove the packaging material and inspect the device for damages.
• Do not operate the device if it is damaged in any way. Return it to your seller immediately.
• Never expose the shaver to temperatures below -10°C or higher than +40°C for long periods of time.
• In order to get an ideal cutting effect, check all accessories of product, as well as clean and maintain the product.

INTENDED USE
• Warning! Only use the device externally.
• The appliance is only intended for human hair.
• Any incorrect use can be dangerous!
• The hair must be clean and dry when being cut.
• Only cut small amounts at one time.
• Cut the hair with progressively closer settings until you reach the desired length.
• The cutting head will jam if you try to work too quickly or try to cut too much hair at once.
• Let the appliance run for a short time before starting to cut.

USING THE APPLIANCE
• Turn on the appliance. To turn on the appliance, press the On / Off button. Hold the appliance in your palm with an 

angle perpendicular to the plane of the skin (90°). There is no need to apply much pressure on the appliance.
• Just let the appliance touch the surface of your skin gently.
• Move the appliance closer to the area to be trimmed and move the appliance up and down gently to trim the hairs.

USING AN ELECTRICAL SHAVER FOR THE FIRST TIME
• If you are using an electric shaver for the fi rst time, your skin should undergo a process of adaptation with this 

new shaving method.
• In order to adapt, use the electric shaver exclusively for 4 consecutive weeks.
• If your skin is sensitive, the period of adaptation may be longer.
• Begin to shave from the softest and easiest part of the skin.
• Make a slight circular movement with the shaver. In the beginning, the result may not remain as the habit of 



shaving with a common blade of a manual shaver. Your skin may be slightly irritated, but if you use your shaver 
regularly, your skin will adapt to the new way of shaving.

• Make sure your skin is completely dry to ensure it has a smooth glide on the skin.
• Press the On / Off button to turn on the product. 
• Move the shaver over your skin in a circular movement.
• After using the product, you should carefully clean the product according to the guidelines that are described in 

the instruction manual for the conservation of the product’s life.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes 
without notice. The current version of this instruction manual can be found under www.arovo.com/manual

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the 
EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use 
the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmentally safe recycling.

Please remove the battery before disposing of the device/ unit. Do not dispose of old batteries with your 
household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal 
authority or your dealer for information about disposal.

WARRANTY
The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer’s own country of residence, 
for 12 months, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
• The warranty only covers defects in material or workmanship.
• The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center. When making a claim under 

the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
• The warranty will not apply in cases of:
1. Normal wear and tear
2. Incorrect use, e.g., overloading of the appliance, use of non-approved accessories
3. Use of force, damage caused by external influences
4. Damage caused by non-observance of the user manual, e.g., connection to an unsuitable main supply or non-

compliance with the installation instructions
5. Partially or completely dismantled appliances
6. The accessories are not covered by the terms of the warranty because they are subject to wear. 
If you need more information or support, please contact us via: www.arovo.com/contact.



CE DECLARATION OF CONFORMITY
We, Arovo B.V., Doblij n 26, 1046 BN Amsterdam, The Netherlands declare under our own responsibility that the product:

Article number: ERP929122425 / 92390
Article name:  MCGREGOR RECHARGEABLE 3-HEAD SHAVER
Barcode:   8720297459160

a) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
 CE, ROHS, REACH.

b) Meets the conditions laid down in the following harmonised standards:
 EN55014-1:2017+A11:2020, EN55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019 EN61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 62321-

4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, 
(EC)1907/2006.

The current version of this Declaration of Conformity can be found under www.arovo.com

Michael van Dij k - Quality manager
April 20, 2022 
Amsterdam - The Netherlands



TEKNISKE DATA
• 5V-1A
• 400mAh * 2, Ni-Mh batteri

ADVARSLER
• ADVARSEL: Ikke bruk hårklipperen i nærheten av badekar, dusjer, bassenger eller andre kar som inneholder vann.
• Hårklipperen kan brukes av barn som er 8 år og eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller 

mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis er under tilsyn eller har fått instruksjoner i trygg 
bruk av hårklipperen og forstår farene som bruken medfører. Barn må ikke leke med hårklipperen. Rengjøring og 
vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

• Ikke oppbevar og bruk hårklipperen i fuktige områder.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Bruk ikke hårklipperen med våte hender eller på et fuktig gulv eller la vann dryppe på hårklipperen. Det kan 

forårsake elektrisk støt og personskade. 
• Ikke bruk det elektriske apparatet med våte hender eller hvis det er vått.
• Ikke bruk hårklipperen i nærvær av eksplosive og/eller brennbare gasser og/eller væsker.
• Prøv ikke å reparere eller demontere hårklipperen. Hvis USB-kabelen er skadet, må den byttes av produsenten 

dennes servicetekniker eller andre kvalifiserte personer for å unngå farlige situasjoner. Feil utførte reparasjoner 
kan utsette brukeren for betydelig risiko.

• Bruk aldri hårklipperen hvis den ikke fungerer som det skal, eller hvis den har falt i vann.

l VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Følgende sikkerhetstiltak må alltid følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade eller 
brann. Arovo kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaket av manglende 
overholdelse av sikkerhetsreglene og -forskriftene. Det er viktig å lese alle instruksjonene grundig før du 
bruker produktet og deretter oppbevare dem for fremtidig referanse eller nye brukere.

FORKLARINGER AV SYMBOLER

Les bruksanvisningen.

Må ikke brukes over eller i nærheten av servanter, badekar, dusjer eller andre kar som inneholder vann.

Samsvarserklæring. Produkter merket med dette symbolet er i samsvar med alle gjeldende EU-forskrifter i Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet. EU-samsvarserklæringen kan fås ved å skrive til produsenten.

Produkter merket med dette symbolet er i samsvar med IEC-beskyttelsesklasse III.

Hvis du oppdager transportskader når du pakker ut produktet, må du kontakte forhandleren uten forsinkelser.

Emballasjen kan gjenbrukes eller resirkuleres. Kast eventuelt emballasjemateriale som ikke lenger er nødvendig.



• Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
• Ikke bruk skjøteledning til å betjene hårklipperen. Plugg adapteren direkte inn i stikkontakten.
• Ikke bøy den elektriske ledningen.
• Hold ledningen unna oppvarmede flater.
• Kontroller at spenningen som er angitt på adapteren samsvarer med den lokale nettspenningen før du kobler til 

hårklipperen.
• ADVARSEL: For å lade batteriet bruker du kun USB-tilkoblingsledningen, koblet til en USB-lader.
• Ikke bruk barbermaskinen til andre formål enn kutting av menneskehår. Denne barbermaskinen er designet for å 

kutte og trimme hår og skjegg. Ikke bruk barbermaskinen til å kutte kunstig hår.
• Normal opplading vil ta 8 timer. Maksimal barberingstid er 50 minutter med full lading.
• USB-kabelen må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker, da dette kan forårsake elektrisk støt. Bruk 

derfor aldri barbermaskinen over en fylt vask eller mens du tar et bad.
• Hvis barbermaskinen faller i vann, må du umiddelbart trekke strømadapteren ut av stikkontakten.
• Ikke vask barbermaskinen med vann.
• ADVARSEL: Hold barbermaskinen og strømkabelen tørre.
• Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
• For barnas sikkerhet må du oppbevare all emballasje (plastposer, bokser, polystyren osv.) utenfor deres 

rekkevidde.
• Trekk ut støpselet til barbermaskinen hvis du ikke har tenkt å bruke den på lang tid, eller hvis barbermaskinen 

ikke fungerer under bruk, også under tordenvær og ved rengjøring.
• Vær forsiktig så du ikke skader strømkabelen. Ikke bøy, forleng, vri eller på annen måte misbruk strømkabelen. 

Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen eller klem den, da dette kan skape fare for elektrisk støt eller 
brann. Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av produsentens utpekte servicetekniker for å unngå en farlig 
situasjon.

• Ikke koble til eller trekk ut strømadapteren med våte hender, ellers kan du få elektrisk støt.
• Ikke vask barbermaskinen eller strømadapteren med vann eller utsett dem for vann, da dette kan skape fare for 

elektrisk støt eller kortslutning.
• Strømadapteren må trekkes ut av stikkontakten før vedlikehold utføres, ellers er det fare for elektrisk støt.
• Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk. Kontakt produsenten for å få instruksjoner i et alternativt 

format.
• Feil håndtering av batteriene kan føre til eksplosjon eller syreforbrenninger.
• Forsøk aldri å lade opp ikke-oppladbare batterier.
• Unngå kontakt mellom væsken i batteriet med hud, øyne og slimhinner.
• Hårklipperen inneholder batterier som ikke kan byttes ut
• Ikke kortslutt batteriet eller demonter batteriene.
• Ved kontakt med batterisyre, skyll umiddelbart områdene med rikelig med rent vann og kontakt lege umiddelbart 

hvis en uventet reaksjon oppstår.
• Holdes borte fra barn.
• Ikke bland med nye og brukte batterier, eller forskjellige typer.
• Hårklipperen inneholder batterier som ikke kan byttes ut. 

OPPLADING AV DET OPPLADBARE BATTERIET
• Sørg for opplading av det oppladbare batteriet før første gangs bruk, barbermaskinen må være fulladet.
• Sørg for at barbermaskinen er slått av.
• Sett kontakten til USB-ladekabelen inn i barbermaskinen.
• Koble USB-ladekabelen til en strømadapter og koble den til en stikkontakt. Trimmeren inneholder batterier som 

ikke kan byttes ut.



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
• Slå av barbermaskinen og vent til den er helt avkjølt. Før rengj øring, fjern tilbehøret og det brukte bladet og 

rengj ør ved hjelp av rengj øringsbørsten som var montert i produktet.
• Rengj ør barbermaskinen med en fuktig klut og tørk den deretter.

GENERELLE FUNKSJONER
Les disse instruksjonene grundig før du begynner å 
bruke dette produktet og oppbevar dem på et 
trygt sted for fremtidig referanse

1. Barberhode
2. Utløserknapp for barberhode
3. På/Av-knapp
4. Pop up trimmer
5. Indikatorlampe
6. Strømuttak for barbermaskin

TILBEHØR
USB-ladekabel, rengj øringsbørste, stativ.

I ESKEN
• Oppladbar barbermaskin 
• Brukerhåndbok. Les bruksanvisningen før bruk.

BRUK
Gjør dette før første gangs bruk:
• Fjern emballasjen og inspiser enheten for skader.
• Bruk aldri enheten hvis den er skadet på noen måte. Returner det til selgeren umiddelbart.
• Utsett aldri barbermaskinen for temperaturer under -10 °C eller høyere enn 40 °C over lengre perioder.
• For å få en ideell klippevirkning må du sjekke alt tilbehøret til produktet, samt rengj øre og vedlikeholde produktet.

BEREGNET BRUK
• Advarsel! Bruk enheten kun utvendig.
• Enheten er kun beregnet på menneskehår.
• All feil bruk kan være farlig!
• Håret må være rent og tørt når det kuttes.
• Kutt kun små mengder om gangen.
• Kutt håret med gradvis tettere innstillinger til du når ønsket lengde.
• Kuttehodet vil sette seg fast hvis du prøver å klippe for raskt eller prøver å kutte for mye hår på en gang.
• La enheten gå en kort stund før du begynner å kutte.

BRUK AV ENHETEN
• Slå på enheten. Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på enheten. Hold enheten i håndfl aten med en vinkel vinkelrett 

på hudplanet (90°). Det er ikke nødvendig å legge mye press på enheten.
• Bare la enheten berøre overfl aten av huden din forsiktig.
• Flytt enheten nærmere området som skal trimmes og fl ytt trimmeren forsiktig opp og ned for å trimme hårene.



BRUK AV EN ELEKTRISK BARBERMASKIN FOR FØRSTE GANG
• Hvis du bruker en elektrisk barbermaskin for første gang, bør huden din gjennomgå en tilpasningsprosess med 

denne nye barberingsmetoden.
• For å tilpasse deg, bruk kun den elektriske barbermaskinen i 4 uker på rad.
• Hvis huden din er sensitiv, kan tilpasningsperioden være lengre.
• Begynn å barbere fra den mykeste og letteste delen av huden.
• Gjør en liten sirkulær bevegelse med barbermaskinen. I begynnelsen kan det hende at resultatet ikke blir det 

samme som med å barbere seg med en vanlig barberhøvel. Huden din kan bli lett irritert, men hvis du bruker 
barbermaskinen regelmessig, vil huden tilpasse seg den nye måten å barbere seg på.

• Sørg for at huden din er helt tørr for å sikre at den glir jevnt på huden.
• Trykk på På /Av-knappen for å slå på produktet. 
• Beveg barbermaskinen over huden i en sirkulær bevegelse.
• Etter bruk av produktet bør du rengjøre produktet grundig i henhold til veiledningen som er beskrevet i 

bruksanvisningen for å bevare produktets levetid.

RIKTIG AVFALLSBEHANDLING AV DETTE PRODUKTET.

I samsvar med vår policy om kontinuerlig produktforbedring forbeholder vi oss retten til å foreta tekniske og visuelle endringer 
uten varsel. Den gjeldende versjonen av denne bruksanvisningen finner du under www.arovo.com/manual.

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. 
For å unngå mulig miljøskade eller skade på menneskers helse som skyldes ukontrollert avfallsavfallsbehandling, 
må produktet resirkuleres på en måte som legger til rette for bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Vennlist 
bruk de miljøstasjonene eller returpunktene som er tilgjengelig der du bor, eller kontakt forhandleren der 
produktet ble kjøpt. Forhandleren kan ta i mot dette produktet og sørge for miljøvennlig resirkulering. 

Ta ut batteriet før du kaster hårklipperen. Ikke kast gamle batterier sammen med husholdningsavfallet, men 
på en batteriinnsamlingsstasjon på en gjenvinningsplass eller i en butikk. Ta kontakt med kommunen eller 
forhandleren din for informasjon om avfallsbehandling.

GARANTI
Produsenten gir garanti i henhold til lovgivningen i kundens eget bostedsland, i 12 måneder, fra datoen da 
hårklipperen selges til sluttbrukeren.
• Garantien dekker kun feil i materialer eller arbeidsutførelse.
• Reparasjonene under garantien kan kun utføres av et autorisert servicesenter. Ved fremsettelse av krav iht 

garantien må den originale kjøpskvitteringen (med kjøpsdato) sendes inn.
• Garantien gjelder ikke i tilfelle:
1. Normal slitasje
2. Feil bruk, for eksempel overbelastning av hårklipperen, bruk av ikke-godkjent tilbehør
3. Bruk av makt, skade forårsaket av ytre påvirkninger
4. Skader forårsaket av manglende overholdelse av bruksanvisningen, for eksempel tilkobling til en uegnet 

strømforsyning eller manglende overholdelse av installasjonsinstruksjonene
5. Delvis eller helt demonterte apparater
6. Tilbehør dekkes ikke av garantien fordi det er utsatt for slitasje. 
Hvis du trenger mer informasjon eller støtte, kan du kontakte oss via: www.arovo.com/contact.



EU-SAMSVARSERKLÆRING
Vi, Arovo B.V., Doblij n 26, 1046 BN Amsterdam, The Netherlands erklærer på eget ansvar at produktet:

Artikkelnummer: ERP929122425 / 92390
Artikkelnavn:  MCGREGOR RECHARGEABLE 3-HEAD SHAVER
Strekkode:  8720297459160

a) Gjenstanden for erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant harmoniseringslovgivning i EU:
 CE, ROHS, REACH.

b) Oppfyller vilkårene fastsatt i følgende harmoniserte standarder:
 EN55014-1:2017+A11:2020, EN55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019 EN61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 62321-

4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, 
(EC)1907/2006.

Den gj eldende versjonen av denne samsvarserklæringen fi nner du på www.arovo.com

Michael van Dij k - Kvalitets ansvarlig
20 April 2022
Amsterdam - Nederland



MCGREGOR RECHARGEABLE 3-HEAD SHAVER 
Made in China 

Imported by Europris AS
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy, Norway
 
Manufactured by Arovo B.V.
Doblijn 26, 1046 BN Amsterdam
The Netherlands, www.arovo.com


