Přehled produktu

Ochranný kryt

Holící hlava
Čistící kartáč

On/Off tlačítko

Mi Electric Shaver
Uživatelský manuál
Přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím přístroje
a uschovejte jej pro budoucí použití.

Uživatelský manuál

Electric
Shaver
Mód vysoké
rychlosti
Diody Cestovní zámek
Čištění/error
Baterie

Mi Electric Shaver
Uživatelský manuál
Přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím přístroje
a uschovejte jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní informace
Varování
1. Nepokoušejte se vyměnit baterii v přístroji.
2. Při odpojování přístroje z napájení nevytahujte zástrčku pomocí
kabelu.
3. Nenechávejte přístroj nabíjet déle než 24 hodin.
4. Tento produkt je vybavený nabíjecí baterií, uchovávejte jej mimo
dosah ohně a vysokých teplot.
5. Nevkládejte do přístroje cizí předměty.
6. Nepokoušejte se upravit nebo opravit tento přístroj.
Bezpečnost
1. Před připojením přístroje do napájení se ujistěte,
že je přístroj i nabíjecí stanice uplně suchá.
2. Nepoužívejte přístroj, pokud dojde k jeho poškození.
3. Nepoužívejte produkt, pokud došlo k poškození nabíjecího
kabelu.
4. Odpojte přístroj od napájení, pokud ho chcete čistit pomocí
vody.
5. Pokud nebudete používat přístroj po delší dobu, nabíjejte jej
alespoň každých 6 měsíců.
Poznámka
1. Tento produkt je uzpůsobený pouze pro použití uvnitř.
2. Tento produkt je určen pro použití jednou osobou.
3. Při cestování se ujistěte, že je ochranný kryt nasazen a cestovní
zámek hlavy je aktivovaný.
4. Uchovávejte, nabíjejte a používejte přístroj při teplotě mezi 5° až
35°C.
5. Neomotávejte kabel kolem přístroje.
6. Přístroj by měl být používán pouze k holení vousů, neměl by být
používán pro holení hlavy nebo jiných částí těla.
7. Tento produkt má vodotěsné hodnocení IPX7. Může být
omýván vodou, ale neměl by být vystaven vodě po delší dobu.
8. Při čištění je normální, že voda bude prosakovat z prostorů
přístroje. Důležité elektrické komponenty jsou utěsněny uvnitř
přístroje. Umístěním přístroje na výšku umožníte lepší odtékání
vody.
9. Osoby, které nemají dostatečné zkušenosti nebo schopnosti
pro používání přístroje, by měly mít při používání a čištění přístroje
dohled.

Nabíjecí stanice

Indikační diody
Pokud je přístroj používán nebo se nabíjí, signalizační diody ukazují
různé barvy, které indikují status nabití baterie.
Indikátor nabití
Bílé světlo
Oranžové světlo
Červené světlo
Blikne 3 krát
červeně (zařízení
nejde zapnout)
Indikátor při nabíjení
Bílé světlo
Bliká bíle
Bliká oranžově
bliká červeně
Pokud se přístroj nedá zapnout, kvůli
nedostatečné kapacitě baterie, tak
stačí pětiminutové nabití pro jedno
použití. Úplné nabití přístroje bude
trvat 120 minut. Pokud nebude přístroj
používán delší dobu, dbejte na to, aby
byl nabit alespoň jednou za 6 měsíců.
Pokud je přístroj nabitý na maximální
kapacitu, tak je možné ho používat
přibližně 60 minut.

Indikátor
nabití

Jak produkt používat

Čištění a údržba

Vaše pokožka může být lehce podrážděná při prvních použitích přístroje,
což je normální. Je doporučeno používat přístroj první 3 týdny alespoň 3
krát týdně, aby se vaše pokožka co nejlépe přizpůsobila.

Vyčistěte přístroj po každém holení, aby byla zachovna maximální
účinost.

(pokud se rozsvítí indikátor

čištění/error znamená to, že

je uvnitř přístroje příliš mnoho vousů, které ovlivní účinost přístroje)
Stiskněte On/Off tlačítko pro zapnutí přístroje. Pokud je zařízení zapnuté,
stiskněte a držte 1 vteřinu pro přepnutí mezi módem vysoké rychlosti
a normálním módem.
Stiskněte On/Off tlačítko pro vypnutí přístroje. Mi Electric Shaver si
automaticky zapamatuje v jakém byl módu při vypnutí.

1. Při čištění přístroje se ujistěte, že se přístroj nenabíjí a je vypnutý

Udržujte lehký tlak a pohybujte s přístroje v krouživých pohybech
po obličeji. Není nutné přejíždět přes stejnou plochu obličeje vícekrát.

X
2. Opláchněte hlavu
přístroje (doporučuje
se vlažnou vodu)

3. Tažením vzhůru
odstraňte držák
holící hlavy

Y

5. Opláchněte holící hlavu
vlažnou vodou. Nepoužívejte
látkové nebo papírové utěrky k
jejímu vysušení.

* Nesprávné používání přístroje

může vést k jeho poškození.
Před každým použitím se ujistěte,
že je holící hlava a chránič břitvy
pevně v kontaktu. Pokud je nalezena
závada, přístroj nepoužívejte.

6. Vyklepte přebytečnou vodu.
Po vyschnutí nasaďte zpět držák
holící hlavy.

* Mi Electric Shaver může být oplachován vodou. Ujistěte se, že
je přístroj vypnutý, nenabíjí se a je odpojený od nabíjecí stanice.
* Je doporučeno vyměnit hlavu přístroje každé 2 roky.

Ochrana životního prostředí

Cestovní zámek

Pokud vyprší životnost přístroje, budete muset odstranit baterii z

Mi Electric Shaver je vybavený cestovním zámkem, který slouží k
zablokování přístroje při cestování, aby nedošlo k samovolnému zapnutí
přístroje v zavazadle.
Aktivace cestovního zámku: Stiskněte a držte On/Off tlačítko po dobu
3 vteřin, když je přístroj vypnutý. Motor přestane fungovat a přístroj
zůstane v zamčeném stavu. Indikátor cestovního zámku se rozsvítí
na 3 vteřiny.
Deaktivace cestovního zámku: stiskněte a držte On/Off tlačítko po dobu
3 vteřin. Indikátor cestovního zámku se rozsvítí a nekolikrát blikne.
Motor se aktivuje a přístroj již nebude v zamčeném stavu.

přístroje, umístit ji do sběru použitých baterií a přístroj do sběru
elektroniky, za účelem recyklace.
Varování:
Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k explozi nebo uvolnění
škodlivých látek.
Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu baterie. V takovém případě může
dojít k požáru.

Instrukce pro odstranění baterie

* Ujistěte se, že je baterie kompletně vybitá před jejím odstraněním.

1. Použijte malý šroubovák s plochou hlavou k odstranění spodního krytu,
vrchního krytu a On/Off tlačítka přístroje. Tyto části nemůžou být znovu
připojeny po jejich odstranění.

Cestovní zámek je
aktivovaný
Spodní kryt

Vrchní kryt

On/Off tlačítko

2. K odstranění šroubů nacházející se na spodní straně přístroje použijte
šroubovák s křížovou hlavou. Poté vytáhněte vnitřní části přístroje.

Speciﬁkace
Odšroubujte

Electric Shaver

Nabíjecí stanice

Jméno: Mi Electric Shaver
Model: MJTXD01SKS
Výkon: 3.5 W
IP hodnocení: IPX7
Vyrobeno v Číně

Nabíjení: Nabíjecí stanice
Vstup: 5 V 1 A
Doba nabíjení: Přibližně 120 min

Zatlačte

Vytáhněte

3. K odstranění šroubů použijte šroubovák s křížovou hlavou. Poté
Použijte šroubovák s plochou hlavou k odstranění krytu. Odstříhněte
kontakty baterie, ale buďte opatrní ať nedojde ke zkratu. Odstraňte
baterii ekologickým způsobem.

Dodavatel:

Odšroubujte

Uvolněte kryt

Odstříhněte

