Prehľad produktu

Ochranný kryt

Holiaca hlava
Čistiaca kefa

On/Off tlačidlo

Mi Electric Shaver
Používateľský
manuál
Prečítajte si starostlivo tento manuál pred použitím
prístroja a uchovajte ho pre budúce použitie.

Používateľský manuál

Electric
Shaver

Mód vysokej
rýchlosti
Cestovný zámok
Diódy Čistenie/error

Mi Electric Shaver
Používateľský
manuál

Batérie

Prečítajte si starostlivo tento manuál pred použitím
prístroja a uchovajte ho pre budúce
použitie.

Bezpečnostné informácie
Varovanie
1. Nepokúšajte sa vymeniť batériu v prístroji.
2. Pri odpojovaní prístroja z napájania nevyťahujte zástrčku
pomocou kábla.
3. Nenechávajte prístroj nabíjať dlhšie než 24 hodín.
4. Tento produkt je vybavený nabíjacou batériou, uchovávajte ho
mimo dosah ohňa a vysokých teplôt.
5. Nevkladajte do prístroja cudzie predmety.
6. Nepokúšajte sa upraviť alebo opraviť tento prístroj.
Bezpečnosť
1. Pred pripojením prístroja do napájania sa
uistite, že prístroj aj nabíjacia stanica sú úplne
suché.
2. Nepoužívajte prístroj, ak došlo k jeho poškodeniu.
3. Nepoužívajte produkt, ak došlo k poškodeniu
nabíjacieho kábla.
4. Odpojte prístroj od napájania, ak ho chcete čistiť
pomocou vody.
5. Ak nebudete používať prístroj dlhšiu dobu, nabíjajte ho
aspoň každých 6 mesiacov.
Poznámka
1. Tento produkt je uspôsobený iba pre použitie vo vnútri.
2. Tento produkt je určený pre použitie jednou osobou.
3. Pri cestovaní sa uistite, že je ochranný kryt nasadený
a cestovný zámok hlavy je aktivovaný.
4. Uchovávajte, nabíjajte a používajte prístroj pri teplote medzi
5 ° až 35 °C.
5. Neomotávajte kábel okolo prístroja.
6. Prístroj by mal byť používaný iba na holenie fúzov, nemal by
byť používaný na holenie hlavy alebo iných častí tela.
7. Tento produkt má vodotesné hodnotenie IPX7. Môže byť
omývaný vodou, ale nemal by byť vystavený vode dlhšiu
dobu.
8. Pri čistení je normálne, že voda bude presakovať
z priestorov prístroja. Dôležité elektrické komponenty sú
utesnené vo vnútri prístroja. Umiestnením prístroja na výšku
umožníte lepšie odtekanie vody.
9. Osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo schopnosti
pre používanie prístroja, by mali mať pri používaní a čistení
prístroja dohľad.

Nabíjacia stanica

Indikačné diódy
Ak je prístroj používaný alebo sa nabíja, signalizačné diódy
ukazujú rôzne farby, ktoré indikujú stav nabitia batérie.
Indikátor nabitia
100 % – 40 %

Biele svetlo

40 % – 20 %

Oranžové svetlo

20 % – 10 %

Červené svetlo

< 10 %

Blikne 3x červene
(zariadenie nejde
zapnúť)

Indikátor pri nabíjaní
100 %

Biele svetlo

40 % – 100 %

Bliká biele

20 % – 40 %

Bliká oranžové

0 % – 20 %

Bliká červené

Ak sa prístroj nedá zapnúť kvôli
nedostatočnej kapacite batérie, tak stačí
päťminútové nabitie pre jedno použitie.
Úplné nabitie prístroja bude trvať 120
minút. Ak nebudete prístroj používať
dlhšiu dobu, dbajte na to, aby bol nabitý
aspoň raz za 6 mesiacov. Ak je prístroj
nabitý na maximálnu kapacitu, tak je
možné ho používať približne 60 minút.

Indikátor
nabitia

Ako používať produkt

Čistenie a údržba

Vaša pokožka môže byť jemne podráždená pri prvom použití
prístroja, čo je normálne. Je odporúčané používať prístroj prvé
3 týždne aspoň 3x týždne, aby sa vaša pokožka čo najlepšie
prispôsobila.

Vyčistite prístroj po každom holení, aby bola zachovaná maximálna
účinnosť
(ak sa rozsvieti indikátor čistenia/error, znamená to, že
je vo vnútri prístroja príliš veľa fúzov, ktoré ovplyvnia účinnosť
prístroja).

Stlačte On/Off tlačidlo pre zapnutie prístroja. Ak je zariadenie
zapnuté, stlačte a držte 1 sekundu pre prepnutie medzi režimom
vysokej rýchlosti
a normálnym režimom.

1. Pri čistení prístroja sa uistite, že sa prístroj nenabíja a je vypnutý.

Stlačte On/Off tlačidlo pre vypnutie prístroja. Mi Electric Shaver
si automaticky zapamätá, v akom bol režime pri vypnutí.
Udržujte ľahký tlak a pohybujte s prístrojom v krúživých pohyboch
po tvári. Nie je nutné prechádzať cez rovnakú plochu tváre viackrát.

2. Opláchnite hlavu
prístroja
(odporúčame
vlažnou vodu)

3. Ťahom hore
odstráňte držiak
holiacej hlavy

Vyklepte prebytočnú vodu. Po
vyschnutí nasaďte späť držiak
holiacej hlavy.

5. Opláchnite holiacu hlavu
vlažnou vodou. Nepoužívajte
látkové alebo papierové
utierky na jej vysušenie.

*Nesprávne používanie prístroja

6.

môže viesť k jeho poškodeniu.
Pred každým použitím sa uistite,
že je holiaca hlava a chránič britvy
pevne v kontakte. Ak nájdete
chybu, prístroj nepoužívajte.

* Mi Electric Shaver môže byť oplachovaný vodou. Uistite sa,
že
je prístroj vypnutý, nenabíja sa a je odpojený od
nabíjacej stanice.
* Je odporúčané vymeniť hlavu prístroja každé 2 roky.

Ochrana životného prostredia

Cestovný zámok
Mi Electric Shaver je vybavený cestovným zámkom, ktorý slúži pre
zablokovanie prístroje pri cestovaní, aby nedošlo k samovoľnému
zapnutiu prístroja v batožine.
Aktivácia cestovného zámku: Stlačte a držte On/Off tlačidlo
po dobu 3 sekúnd, keď je prístroj vypnutý. Motor prestane
fungovať a prístroj zostane v zamknutom stave. Indikátor
cestovného zámku sa rozsvieti na 3 sekundy.
Deaktivácia cestovného zámku: stlačte a držte On/Off tlačidlo
po dobu 3 sekúnd. Indikátor cestovného zámku sa rozsvieti
a niekoľkokrát blikne.
Motor sa aktivuje a prístroj už nebude v zamknutom stave.

Ak vyprší životnosť prístroja, budete musieť odstrániť batériu
z prístroja, umiestiť ju do zberu použitých batérií a prístroj do
zberu elektroniky, na účel recyklácie.
Varovanie:
Nevhadzujte batérie do ohňa, môže dôjsť k explózii alebo
uvoľneniu škodlivých látok.
Dávajte pozor, aby nedošlo ku skratu batérie. V takom prípade môže
dôjsť k požiaru.

Inštrukcie pre odstránenie batérie

*Uistite sa, že je batéria kompletne vybitá pred jej odstránením.

1. Použite malý skrutkovač s plochou hlavou pre odstránenie
spodného krytu, vrchného krytu a On/Off tlačidla prístroja. Tieto
časti nemôžu byť znovu pripojené po ich odstránení.
Spodný kryt

Vrchný kryt

On/Off tlačidlo

Cestovný zámok
je aktivovaný
2. Pre odstránenie skrutiek nachádzajúcich sa na spodnej strane
prístroja použite skrutkovač s krížovou hlavou. Potom vytiahnite
vnútorné časti prístroja.

Špeciﬁkácia
Odskrutkujte

Electric Shaver

Nabíjacia stanica

Meno: Mi Electric Shaver
Model: MJTXD01SKS
Výkon: 3.5 W
IP hodnotenie: IPX7
Vyrobené v Číne

Nabíjanie: Nabíjacia stanica
Vstup: 5 V 1 A
Doba nabíjania: Približne
120 min.

Zatlačte

Vytiahnite

3. Pre odstránenie skrutiek použite skrutkovač s krížovou hlavou.
Potom použite skrutkovač s plochou hlavou pre odstránenie
krytu. Odstrihnite kontakty batérie, ale buďte opatrný, nech
nedôjde ku skratu. Odstráňte batériu ekologickým spôsobom.

Dodávateľ:

Odskrutkujte

Uvoľnite kryt

Odstrihnite

