Електробритва Xiaomi Enchen Steel 3S
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Посібник користувача
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Важливі заходи безпеки!
Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це
може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.
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• Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію.
• Якщо зарядний кабель пошкоджений, не продовжуйте його використовувати
• Перед підключенням приладу перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері і
приладі, із напругою у мережі.
• Не згинайте та не стискайте сітку ножа силою. Перед використанням переконайтесь, що
сітка ножа ціла. Не використовуйте її, якщо вона пошкоджена
• Лише після того, як ручна частина та шнур живлення відокремлені, ручну частину
можна чистити в руці.
• Якщо ви відчуваєте шкірний дискомфорт, такий як сонячні опіки, висип, пухирі, рани
тощо, не використовуйте цей продукт.
• Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з
обмеженими можливостями відчуттями чи розумовими або фізичними здібностями, а
також особами без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом
або керівництвом осіб, відповідальних за їх безпеку.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Ніколи не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
• Використання та зберігання приладу повинні проводитися при температурі від -10 ° C
до 40 ° C.
• Використовуйте пристрій лише з вхідним в комплект поставки кабелем.
• Будь ласка, не намагайтесь відкривати корпус бритви. Якщо вам потрібно
відремонтувати її, зверніться до відповідного сервісного центру для ремонту.
• Не замінюйте жодних елементів виробу, та не вносьте жодних змін.
• Цей прилад призначений тільки для гоління на обличчі. Забороняється використовувати
його для інших цілей.
• Цей пристрій відповідає усім стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП).
Згідно з останніми науковими даними при правильної експлуатації у відповідності з
інструкціями, пріведѐнним в керівництві користувача, застосування приладу безпечно.
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Увага! Пакувальний матеріал може становити небезпеку для дітей.
Небезпека задушення! Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЇЇ НАДАЛІ В ЯКОСТІ ДОВІДКОВОГО
МАТЕРИАЛА
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Опис пристрою
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Назва продукту: Электробритва Xiaomi Enchen Steel 3S;
Час заряджання: 120 хвилин;
Тривалість роботи: 150 хвилин;
Рейтинг водонепроникності: IPX7;
Розмір: 155 х 51 мм;
Бритвенна система: Роторна;
Номінальна потужність: 5 Вт;
Номінальна напруга: 5 В;

a
i.u

1. Найкраще голитись на сухому обличчі, тому голіться до або після миття обличчя через
деякий час.
2. Натисніть перемикач живлення, щоб увімкнути бритву.
3. Використовуйте бритву проти напрямку росту бороди на шкірі, і зробіть круговий рух.
4. Волосся на шиї також можна поголити.
5. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб заблокувати бритву,
що зручно для транспортування та перенесення.
6. Цей продукт є особистим продуктом, рекомендується не використовувати його в
групах
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Прояв невеликого роздратування шкіри, після перших кількох разів використання
пристрою, є нормальним явищем. щоб шкіра звикла до бритви, рекомендується
користуватися їй регулярно протягом трьох тижнів (Не менше 3 разів на тиждень).
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Зарядка пристрою
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1. Перед початком зарядки переконайтеся, що живлення вимкнено.
2. Підключіть один кінець кабелю живлення до адаптера або USB порту, а інший - до
приладу, а потім підключіть живлення, блимає символ блискавки і починається
зарядка. (бритва має функцію захисту від перезаряду).
3. Заряджання займає близько 120 хвилин;
- Під час заряду символ блимає, коли він повністю заряджений, а потім
залишається увімкненим;
- Символ починає блимати на 5% акумулятора;
- Якщо потужність бритви низька, символ блиматиме червоним кольором.
- Інтелектуальний індикатор очищення блимає протягом 10 хвилин
накопичувального часу запуску, нагадуючи вам перезапустити таймер при
наступному включенні машини.

a

i.u

4. Продукт повинен бути повністю заряджений перед першим використанням.
4

5. При заряджанні не розміщуйте пристрій в пакувальній коробці.
Примітка: Коли потужності недостатньо для запуску машини, ви можете безпосередньо
підключити лінію живлення для використання.
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Очищення та технічне обслуговування
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ця машина має захист IPx7 - захист від водяних потоків з будь-якого
напрямку., можно мити тільки леза, не використовуйте воду для миття корпусу приладу.

Перед чищенням, вимкніть вимикач живлення і адаптер живлення з розетки
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Термін служби приладу безпосередньо залежить від частоти використання і технічного
обслуговування.
Під час використання лезо може нагріватися - це нормальне явище, і не впливає на
роботу пристрою.
Головні характеристики пристрою

i.u

a

Потужність: 5 Вт
Виробник: Enchen
Тип: Бритва для гоління
Вага (г) - 139
Матеріал корпусу: Пластик
Розміри: 155 х 51 мм;
Джерело живлення: акумулятор, що перезаряджається
Час зарядки: 120 хвилин
Комплектація: Бритва, кабель для заряджання;
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повідомлення.
Увага! Після закінчення терміну Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.
Передайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки.
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Виробник залишае за собою право змінювати комплектацію пристрою без

