GOLDCUT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
GoldCut je profesionální zastřihovač vlasů. Pro rychlou a snadnou úpravu vousů nebo účesu.
Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod k použití a uschovejte jej pro
budoucí použití..

OBSAH BALENÍ
1x zastřihovač vlasů
1x USB nabíjecí kabel (standardní 5V)
4x nástavec (1,5 mm, 3 mm a 4,5 mm a 6 mm)
1x kartáč na čištění nůžek
1x láhev oleje
1x návod k použití
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Pracovní výkon: 3W
Kapacita baterie: 2000mAh / 18650
Nabíjení: USB adaptér 5V
Doba nabíjení: 2 hodiny
Doba použití: od 90 do 120 min
Typ baterie: 600mAh
Provozní napětí: 3,7V
Barva: zlatá

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před prvním použitím GoldCut nabijte dodaným USB nabíjecím kabelem.
2. Před použitím zastřihovače odstraňte černý ochranný kryt. Zapnete jej jedním
stisknutím tlačítka
(ve spodní části zastřihovače).
3. Vypněte zastřihovač opětovným stisknutím tlačítka .

NÁSTAVCE
Zastřihovač obsahuje 4 nástavce:
-

nástavec 1.5 mm
nástavec 3 mm
nástavec 4.5 mm
nástavec 6 mm

Používejte nástavce, jak chcete, v závislosti na požadované délce vlasů nebo vousů.

VÝMĚNA NÁSTAVCŮ
1. Zarovnejte nástavec s okrajem čepele.
2. Mírným zatlačením dopředu jej zajistěte.

VYJMUTÍ A INSTALACE NOŽE
ODSTRANĚNÍ
Chcete-li čepel sejmout, použijte šroubovák k povolení šroubů na hlavě čepele. Ujistěte se, že
nůž nespadne na zem.
NASAZENÍ
Pružina čepele je zarovnána s pružinou A na čepeli hlavy B. Utáhněte šroub pomocí
šroubováku a zkontrolujte, zda je hlava čepele pevně uchycena.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NA VLASY
1. Odstraňte nástavec.
2. Vezměte dodaný kartáč a odstraňte vlasy/chlupy.
3. Před nebo po použití lehce potřete ostří čepele dodaným olejem.

UPOZORNĚNÍ!
-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod a důsledně jej dodržujte.
Neházejte zařízení na zem.
Pokud je výrobek vadný, nepoužívejte jej.
Udržujte zastřihovač mimo dosah ohně nebo vody!
Výrobek nerozebírejte.
K čištění zastřihovače nepoužívejte vodu, použijte vlhký hadřík.
Mírné zahřívání zastřihovače během používání nebo během nakládání je normální.
Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej.

