HAIR TRIMMER

MANUAL DE UTILIZARE
Hair Trimmer este o mașină de tuns profesională. Pentru modelarea rapidă și ușoară a bărbii
sau a părului.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare atașate și păstrați-le pentru
o consultare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI
PACHETUL CONȚINE:
1x aparat de tuns
1x cablu de încărcare USB (standard 5V)
3x piepteni de ghidare (1 mm, 2 mm in 3 mm)
1x perie de curățare a aparatului
1x manual de utilizare
1x un an garanție

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere de funcționare: 3W
Capacitatea bateriei: 2000mAh/18650
Mod de încărcare: USB adaptor 5V
Timp de încărcare: 2 ore
Timp de utilizare: de la 90 până la 120 minute
Tip baterie: 600mAh
Tensiune de funcționare: 3.7V
Culoare: negru

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Încărcați aparatul Hair Trimmer înainte de utilizare. Încărcați-l cu ajutorul cablului
USB. Inserați capătul corespunzător al cablului în mufa aparatului de tuns, iar celălalt
capăt în adaptor.
2. Înainte de utilizare, scoateți de pe aparat apărătoarea neagră. Porniți aparatul apăsând
o dată butonul

(în partea de jos a aparatului). Puteți începe să folosiți aparatul.

Deconectați aparatul apăsând din nou butonul

.

ACCESORII
Aparatul de tuns conține 3 piepteni de ghidare:
-

pieptene de ghidare de 1 mm
pieptene de ghidare de 2 mm
pieptene de ghidare de 3 mm

Folosiți aceste accesorii în funcție de lungimea dorită a bărbii sau a părului.

SCHIMBAREA ACCESORIILOR
1. Îndreptați pieptenele astfel încât să fie în drept cu lama.
2. Apăsați ușor înainte pentru a-l fixa.

SCHIMBAREA LAMEI
DEMONTAREA
Scoateți lama deșurubând cu șurubelnița șuruburile de pe lama principală. Cu altă mână țineți
lama.
MONTAREA
Arcul lamei este îndreptat cu arcul A pe lama de pe cap B. Înșurubați șurubul și asigurați-vă
că lama este bine fixată și nu va cădea.
INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE A MAȘINII DE TUNS
1. Scoateți pieptenele de ghidare.
2. Îndepărtați firele de păr cu peria.
3. Înainte sau după utilizare ungeți ușor marginea lamei cu ulei.

AVERTIZARE!
-

Nu apropiați mașina de tuns de foc sau de apă!
Nu demontați produsul.
Nu folosiți apă pentru curățarea aparatul. Folosiți o lavetă umedă sau un detergent
neutru.
Încălzirea ușoară a aparatului în timpul utilizării sau în timp ce se încarcă este firesc.
După expirarea duratei de viață a bateriei, aruncați-o într-un loc special amenajat
pentru colectarea bateriilor uzate.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor
Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că
acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca
produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra
mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a produsului.
Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru
informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele
competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de
unde ați cumpărat produsul.
Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

