GOLDCUT

INSTRUKCJA OBSŁUGI
GoldCut to profesjonalna maszynka do strzyżenia włosów. Do szybkiego i łatwego
modelowania brody lub fryzur.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją przed pierwszym użyciem i
zachowanie jej na przyszłość.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
1x maszynka do strzyżenia włosów
1x kabel do ładowania USB (standardowy 5V)
4x nasadki (1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm i 6 mm)
1x szczotka do czyszczenia maszynki
1x butelka oleju
1x instrukcja obsługi
1x roczna gwarancja

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Moc robocza: 3W
Pojemność akumulatora: 2000mAh/18650
Ładowanie: USB adapter 5V
Czas ładowania: 2 godziny
Czas użytkowania: od 90 do 120 min
Typ baterii: 600mAh
Napięcie robocze: 3.7V
Kolor: złoty

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Przed pierwszym użyciem GoldCut należy naładować za pomocą dołączonego kabla
USB.
2. Przed użyciem maszynki do strzyżenia należy zdjąć czarną osłonę ochronną. Aby
włączyć urządzenie, należy raz nacisnąć przycisk
(na spodzie maszynki).
3. Wyłączyć maszynkę do strzyżenia poprzez ponowne naciśnięcie przycisku .

NASADKI
Maszynka zawiera 4 nasadki:
-

nasadka 1.5 mm
nasadka 3 mm
nasadka 4.5 mm
nasadka 6 mm

Używaj nasadek według własnego uznania, w zależności od długości włosów lub brody, jaką
chcesz uzyskać.

WYMIANA NASADEK
1. Wyrównaj nasadkę z krawędzią ostrza.
2. Lekko popchnąć do przodu, aby ją zabezpieczyć.

DEMONTAŻ I MONTAŻ OSTRZA
DEMONTAŻ
Zdejmij ostrze, odkręcając śruby na głowicy ostrza za pomocą śrubokręta. Należy uważać,
aby nie upuścić ostrza na podłogę.
MONTAŻ
Sprężyna ostrza jest wyrównana ze sprężyną A na ostrzu głowicy B. Dokręć śrubę
śrubokrętem i sprawdź, czy głowica ostrza jest dobrze zamocowana.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA MASZYNKI DO STRZYŻENIA
WŁOSÓW
1. Zdejmij nasadkę.
2. Weź szczotkę dołączoną do zestawu i usuń włosy/zarost.
3. Przed lub po użyciu należy lekko posmarować krawędź ostrza olejem znajdującym się
w zestawie.

OSTRZEŻENIE!
-

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i ściśle się do niej
stosować.
Nie rzucaj urządzenia na ziemię.
Jeśli produkt jest uszkodzony, nie należy go używać.
Trzymaj maszynkę z dala od ognia i wody!
Nie należy demontować produktu.
Nie używać wody do czyszczenia maszynki, używać wilgotnej ściereczki.
Niewielkie nagrzewanie się maszynki do strzyżenia podczas użytkowania lub
ładowania jest zjawiskiem normalnym.
Wyłączyć produkt, gdy nie jest używany.

