2. Instrukcja obsługi:
→ Przed pierwszym uruchomieniem upuść 1-2 krople olejku (w zestawie), na ostrza maszynki.
→ Umieść nasadkę dystansującą na ostrzach maszynki.
→ Aby zmienić pożądaną długość strzyżenia, przesuń nakładkę dystansującą w odpowiednią
pozycję (nakładka charakterystycznie kliknie przy każdym przesunięciu o 3 mm – przesunięcie
maksymalnie w górę to dystans 12 mm, a maksymalnie w dół – 3 mm)
→ Uruchomienie urządzenia następuje poprzez przesunięcie czarnego suwaka na górze urządzenia
w pozycję ON.
→ Nie używaj maszynki w pracy ciągłej przez dłużej niż 10 minut!
→ W przypadku rozładowania się wbudowanego akumulatora podłącz urządzenie do sieci
elektrycznej.
→ Podczas ładowania (podłączenia do sieci elektrycznej) dioda wskazuje kolor czerwony. Po pełnym
naładowaniu dioda zmieni kolor świecenia na zielony. Należy wtedy odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej, aby nie uszkodzić akumulatora!
3. Uwagi i środki ostrożności:

MASZYNKA DO STRZYŻENIA TRYMER
model: AG638A

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Bezprzewodowa maszynka do strzyżenia włosów i brody z funkcjonalnością trymera. Urządzenie w szybki i
komfortowy sposób przystrzyże każdy zarost i wyrówna linię owłosienia jak rasowy trymer. Maszynka została
wyposażona w akumulator oraz dodatkowy kabel sieciowy, co umożliwia użytkowanie go zarówno jak urządzenie
bezprzewodowe jak i zasilanie go z sieci elektrycznej. Specjalne, precyzyjne ostrza o wzmocnionej wytrzymałości
zapewnią dokładne i równe golenie każdej partii twarzy. Trymer informuje nas o rozładowującej się baterii dzięki
wyposażeniu w diodę sygnalizacyjną. Wygodę użytkowania znacznie zwiększa duży przycisk zasilania w formie
suwaka z pewnym przeskokiem.
W komplecie z urządzeniem znajdują się również wszelkie niezbędne akcesoria, takie jak standardowa nakładka
do strzyżenia, olejek i szczoteczka do czyszczenia oraz kabel zasilający (służący również do ładowania
akumulatora).
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Maszynka zapewnia szybkie strzyżenie i pielęgnację zarostu w obrębie twarzy.
Specjalne, precyzyjne i wzmocnione ostrza gwarantują dokładność procesu golenia.
Wbudowany akumulator umożliwia użytkowanie urządzenia w dowolnym miejscu bez konieczności
dostępu do sieci elektrycznej.
Dioda sygnalizacyjna informuje o poziomie rozładowania baterii, a wygodny suwak przycisku zasilania
umożliwia szybkie włączanie i wyłączenia urządzenia w dowolnym momencie.
W komplecie z urządzenie znajdują się wszystkie podstawowe akcesoria, takie jak nakładka do
strzyżenia, olejek i szczoteczka do konserwacji sprzętu oraz kabel do ładowania akumulatora.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiał: plastik i metal
Moc: 3W
Zasilanie: wbudowany akumulator
Ładowanie z sieci elektrycznej: 100-220V 50/60Hz
Długość kabla: 60 cm
Dioda sygnalizacyjna
Możliwość regulacji długości strzyżenia
Ostrza o wysokiej wytrzymałości
Przycisk zasilający ON/OFF
Wymiary maszynki: 16 cm x 4 cm x 3 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia
włosów suchych.
Nie zanurzaj maszynki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
Jeżeli nie używasz maszynki lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją wyłączyć i wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie
maszynki.
Nie używaj maszynki w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszynki.
Nie próbuj naprawiać maszynki samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamontowane.
Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwisał poza krawędzią powierzchni, na której leży maszynka
lub dotykał powierzchni nagrzanych.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

