SÅDAN KLIPPES HÅRET:
Trin 1 - nederste del af nakken:
1. Påsæt afstandskam 3mm eller 6mm
2. Hold apparatet med skærene/klingerne vendt opad, start på midten af hovedet nederst på nakken.
3. Hold klipperen så den ligger behageligt i Deres hånd, og hold den stille ind mod hovedet, med tænderne
pegende opad. Løft klipperen med små mellemrum, så den arbejder sig opad og udad, igennem håret, så
den kun klipper en lille smule af gangen.
4. Mens De klipper løftes klipperens hoved ud mod Dem med små mellemrum. Fortsæt med at klippe
nakken fra den nederste hårgrænse op til toppen af ørene
Trin 2 – baghovedet
1. Skift til en af de længere afstandskamme og klip så resten af nakken
Trin 3 – siderne af hovedet:
1. Skift til en af de kortere afstandskamme, klip bakkenbarterne/håret som sidder lige foran ørene.
Efter dette skiftes til en længere afstandskam igen, fortsæt med at klippe til toppen af hovedet
Trin 4 – toppen af hovedet:
1. Brug de længste afstandskamme. Klip det øverste hår ved at starte bagfra og arbejd Dem fremad, i
modsat retning af hårets normale vokseretning. Nogle gange bliver man nødt til at gøre det den modsatte
vej.
Ønsker man længere hår end man kan opnå ved brug af de medfølgende afstandskamme,
bruges den almindelige frisørkam, som følger med, til at løfte håret på toppen af hovedet op
med. Lad derefter klipperen køre ovenpå kammen og klip i den ønskede længde.
Man kan også bruge fingrene. Arbejd altid fra bageste del af håret og fremad. Man kan
klippe håret kortere ved at ændre afstanden fra hovedbunden til kammen/fingrene. Friser
løstsiddende hår ud og se efter, om der er nogle ujævne steder.
Trin 5
Til sidst kan klipperen bruges uden nogen afstandskam, hvis man ønsker en tættere
klipning i nakken og ved ørene.
For at få en lige klipning ved evt. bakkenbarter, vendes klipperen. Pres klipperen ligeså stille
ind mod huden og kør nedad, på denne måde opnås et resultat, som er næsten ligeså godt
som ved brug af en barbermaskine.
Korte klipninger
1. Begynd med den længste afstandskam, start ved nederste del af nakken og arbejd Dem derefter op mod
issen. Hold afstandskammen fladt ned mod hovedbunden, og arbejd Dem langsomt igennem håret.
2. Ved klipning af siderne bruges samme procedure som ved nakken.
3. For at få et "flat top" udseende, skal håret på toppen af hovedet klippes ved hjælp af
en kam i stedet for ved brug af afstandskam.
4. Brug kortere afstandskam for at få kortere hår i siderne og nakken. Frisér håret og se
efter om der er nogle ujævne steder.

