GOLDCUT

MANUAL DE UTILIZARE
GoldCut este un aparat de tuns profesional, pentru aranjarea rapidă și ușoară a bărbii sau a
coafurii.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le
pentru utilizare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI
1x aparat de tuns
1x cablu de încărcare USB (standard 5V)
4x accesorii (1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm și 6 mm)
1x perie de curățare
1x sticlă cu ulei
1x manual de utilizare
1x garanție de 1 an

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere de lucru: 3W
Capacitate baterie: 2000mAh / 18650
Încărcare: cablu USB 5V
Timp de încărcare: 2 ore
Timp de utilizare: de la 90 la 120 min
Tip baterie: 600mAh
Voltaj de operare: 3,7 V
Culoare: auriu

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Înainte de prima utilizare încărcați aparatul GoldCut cu cablul de încărcare USB
furnizat.
2. Scoateți capacul negru de protecție înainte de a utiliza mașina de tuns. Porniți-l cu o
singură apăsare a butonului

(în partea de jos a aparatului).

3. Opriți mașina de tuns apăsând din nou butonul

.

ACCESORII
Trimmerul conține 4 atașamente:
-

de 1.5 mm
de 3 mm
de 4.5 mm
de 6 mm

Utilizați atașamentele după nevoie, în funcție de lungimea dorită a părului sau a bărbii.

ATAȘAREA ACCESORIILOR
1. Aliniați accesoriul cu marginea lamei.
2. Împingeți ușor înainte pentru a-l fixa.

DEMONTAREA ȘI INSTALAREA LAMEI
DEMONTARE
Pentru a scoate lama, folosiți o șurubelniță pentru a desface șuruburile de pe capul lamei.
Asigurați-vă ca lama să nu cadă pe jos.
MONTARE
Arcul lamei se așează aliniat cu arcul de pe lama capului. Strângeți șurubul cu o șurubelniță și
verificați, capul lamei trebuie să fie bine fixat.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CURĂȚAREA APARATULUI
1. Scoateți atașamentul.
2. Luați peria furnizată și îndepărtați părul / firele de păr.
3. Înainte sau după utilizare, ungeți ușor marginea lamei cu uleiul furnizat.

AVERTIZARE!
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile și urmați-le cu strictețe.
Nu aruncați/scăpați aparatul pe jos.
Dacă produsul este defect, nu îl utilizați.
Țineți mașina de tuns departe de foc sau apă!
Nu dezasamblați produsul.
Nu folosiți apă pentru a curăța mașina de tuns, folosiți o cârpă umedă.
Încălzirea ușoară a mașinii de tuns în timpul utilizării sau în timpul încărcării este normală.
Opriți produsul când nu este utilizat.

