GOLDCUT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
GoldCut je Profesionalni strižnik las. Za hitro in enostavno oblikovanje brade ali pričeske.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
prihodnje uporabe.

VSEBNOST PAKETA
1x strižnik las
1x USB polnilni kabel (standardni 5V)
4x nastavek (1.5 mm, 3 mm in 4.5 mm in 6 mm)
1x ščetka za čiščenje strižnika
1x steklenička z oljem
1x uporabniški priročnik
1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Delovna moč: 3W
Kapaciteta baterije: 2000mAh/18650
Polnenje: USB adapter 5V
Čas polnjenja: 2 uri
Čas uporabe: od 90 do 120 min
Tip baterije: 600mAh
Delovna napetost: 3.7V
Barva: zlata

NAVODILA ZA UPORABO
1. Pred prvo uporabo GoldCut napolnite s priloženim USB polnilnim kablom.
2. Preden uporabite strižnik, mu odstranite črno varovalno kapico. Prižgete ga z enim
pritiskom na gumb (na spodnjem delu strižnika).
3. Strižnik izklopite s ponovnim pritiskom na gumb .

NASTAVKI
Strižnik vsebuje 4 nastavke:
-

nastavek 1.5 mm
nastavek 3 mm
nastavek 4.5 mm
nastavek 6 mm

Nastavke uporabite poljubno, odvisno kakšno dolžino las ali brade si želite.

MENJAVA NASTAVKOV
1. Poravnajte nastavek z robom rezila.
2. Rahlo potisnite naprej, da ga pritrdite.

ODSTRANITEV IN NAMESTITEV REZILA
ODSTRANITEV
Rezilo odstranite tako, da z zvijačem odvijete vijake na glavi rezila. Pazite, da vam rezilo ne
pade na tla.
NAMESTITEV
Vzmet rezila je poravnana z vzmetjo A na rezilu glave B. Pritrdite vijak z zvijačem in
preverite, da je glava rezila trdno pritrjena.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE STRIŽNIKA LAS
1. Odstranite nastavek.
2. Vzemite priloženo ščetko in odstranite lase/dlake.
3. Pred ali po uporabi, rob rezila na rahlo premažite s priloženim oljem.

OPOZORILO!
-

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in jih dosledno upoštevajte.
Naprave ne mečite ob tla.
Če se na izdelku pojavijo napake, ga ne uporabljajte.
Strižnika ne približujte ognju ali vodi!
Ne razstavljajte izdelka.
Za čiščenje strižnika ne uporabljajte vode, uporabite vlažno krpo.
Rahlo segrevanje strižnika med uporabo ali med polnjenjem je normalno.
Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite.

