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Bezpečnostní upozornění
1) Před připojením do elektrické zásuvky zajistěte, aby nabíječka a elektrický holící
strojek (dále strojek) byly zcela suché.
2) Nepoužívejte strojek, pokud je poškozeno tělo, kabel, nebo nabíjecí dok.
3) Před čištěním vodou odpojte strojek od nabíjecího doku.
4) Nevkládejte cizí předměty do holící hlavy strojku.
5) Holící strojek je vybaven nabíjecí baterií. Držte ho mimo zdroje vysokých teplot.
6) Strojek je určen pro vnitřní použití a v rozsahu teplot 5 až 35 °C.
7) Při přenášení nasaďte ochranný kryt na holící hlavu strojku a aktivujte elektronický
zámek.
8) Strojek používejte pouze na holení vousů a chloupků na tváři.
9) Strojek splňuje krytí IPx7, může být opláchnut vodou, ale nesmí být do vody ponořen.

Specifikace
Nabíjecí dok:

USB 5V @ 1 A

Výkon strojku:

3,5 W

Napětí vestavěné baterie:

3,7 V

Doba používání:

60 minut

Doba nabíjení:

120 minut

Voděodolnost:

IPx7

Hmotnost:

176 g

Rozměry:

155 x 58 x 58 mm

Údržba/výměna holící hlavy
Čistěte strojek po každém použití čistou tekoucí vodou. Holící hlavu nejdříve rozeberte,
opláchněte tekoucí vodou, důkladně odstraňte chloupky čistícím kartáčkem a znovu
opláchněte tekoucí vodou. Nepoužívejte žádný druh ubrousků, můžou se zaseknout mezi
čepelí a poškodit holící hlavu a strojek. Kontrolka „chyba/čištění“ indikuje nahromadění
chloupků v holící hlavě – je nutné neprodleně hlavu vyčistit. Holící hlavu doporučujeme
vyměnit po 2 letech užívání. V případě, že se strojek bude během holení zadrhávat, je
nutné hlavu vyměnit dříve.

Popis

Obsah balení
1)
2)
3)
4)

Holící strojek
Nabíjecí dok
Čistící kartáček
Ochranný kryt

Elektrický zámek
Podržte zapínací tlačítko 3 vteřiny a elektrický zámek se aktivuje, případně deaktivuje.
Elektrický zámek slouží jako ochrana při přenášení a jeho aktivace je možná ve vypnutém
stavu.

Režim vysokého výkonu
Tento režim je automaticky aktivován při zapnutí strojku. Indikuje ho svítící kontrolka
vysokého výkonu. Jeho deaktivace, nebo následná aktivace se provádí stiskem zapínacího
tlačítka po dobu 1 sekundy.

Vybíjení
Kapacita

Kontrolka

0–9%

3x blikne červeně

10 – 20 %

svítí červeně

21 – 40 %

svítí oranžově

41 – 100 %

svítí zeleně

Nabíjení
Kapacita

Kontrolka

0 – 20 %

bliká červeně

21 – 40 %

bliká oranžově

41 – 99 %

bliká bíle

100 %

svítí bíle

Prohlášení o shodě
Společnost PRG Trading Group s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě s
harmonizačními
právními předpisy Evropské unie: 2014/30/EU; NV117/2016 Sb. v platném znění.
EU Prohlášení o shodě lze poskytnout na vyžádání na info@xiaomi-store.cz.

Likvidace výrobku
Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a
příslušenství by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.
Výrobce
Soocas Technology Co. Ltd.
No. 32 Tongsha Road, Shenzhen, Čína

