GOLDCUT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A GoldCut egy professzionális hajvágó a szakáll vagy frizura gyors és egyszerű
megnyírásához.
Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és őrizze meg
későbbi használatra.

A CSOMAG TARTALMA
1x hajvágó égép
1x USB töltőkábel (standard 5V)
4x tartozék (1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm és 6 mm)
1x tisztító kefe
1x üveg olaj
1x használati utasítás
1x 1 éves garancia

MŰSZAKI ADATOK
Teljesítmény: 3W
Akkumulátor kapacitása: 2000mAh / 18650
Töltés: 5V USB kábellel
Töltési idő: 2 óra
Működési idő: 90-120 perc
Akkumulátor típusa: 600 mAh
Feszültség: 3,7 V
Szín: arany

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. Az első használat előtt töltse fel GoldCut készülék akkumulátorát a mellékelt USB
töltőkábellel.
2. A trimmer használata előtt vegye le a fekete védősapkát. Kapcsolja be a
egyszeri megnyomásával (a készülék alsó részén található).
3. Kapcsolja ki a nyírót a

gomb ismételt megnyomásával.

TARTOZÉKOK
A GoldCt nyírógép 4 tartozékkal rendelkezik:
-

1.5 mm-es fej
3 mm-es fej
4.5 mm-es fej
6 mm-es fej
Használja a tartozékokat szükség szerint, a kívánt haj- vagy szakállhossznak
megfelelően.

A TARTOZÉKOK FELHELYEZÉSE
1. Igazítsa a tartozékot a penge éléhez.
2. Finoman nyomja be a rögzítéshez.

gomb

A PENGE LESZERELÉSE ÉS BESZERELÉSE
LESZERELÉS
A penge eltávolításához csavarhúzóval lazítsa meg a pengefejen lévő csavarokat. Ügyeljen
arra, hogy a penge ne essen a földre.
VISSZASZERELÉS
A penge rugója egy vonalban kell legyen a fejen lévő rugóval. Csavarhúzóval húzza meg a
csavart, és ellenőrizze, hogy a pengefej biztosan rögzítve van-e.

ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSÁHOZ
1. Távolítsa el a feltett fejet.
2. Vegye elő a mellékelt kiskefét, és seperje ki vele a szőrszálakat.
3. Használat előtt vagy után enyhén kenje meg a penge szélét a mellékelt olajjal.

FIGYELEM!
Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és szigorúan kövesse azokat.
Ne dobja/ejtse le a készüléket a földre.
Ha a termék hibás, ne használja.
Tartsa távol a nyírógépet tűztől és víztől!
Ne szerelje szét a terméket.
Ne használjon vizet a hajvágó tisztításához, használjon nedves ruhát.
A hajvágó enyhe felmelegedése használat vagy töltés közben normális.
Kapcsolja ki a terméket, amikor nem használja.

