








um longo periodo de tempo.
·O desempenho das baterias es melhor se você recarrega as baterias só quando a bateria 
este casi o totalmente vazia. 
·Carregar a temperaturas por baixo de 4º o superior a 35º  afecta a vida util da bateria.
·A recarrega continua do corta pêlo irá reduzir a vida útil da bateria.
·Verifique que o seu corta pêlo este en OFF para que a sua bateria dure mais tempo.

COMO CARREGAR O SEU BARBEADOR

Inserir a avalanca do transformador no corta pêlos (fig. 1-2)
Colocar o plugue de carregar em qualquem tomada de corrente 220~224V.
·O tempo de carrega completa do barbeador é de 8 horas, isso vai lhe dar até 50 min, de 
autonomia.
·Desligue o cabo da tomada de corrente eléctrica para optimizar a vida util de sua bateria.
·Depois de carregar totalmente, não recarregar entre outros usos. Continuar a usa-lo até que a 
bateria esta completamente vazia.
·Não carregar mais de 24 h.
·Não deixe o cabo conectado permanente.
·Se não usa o barbeador durante um longo período de tempo, deve fazer 8 horas de recarga, 
mais provável que você tenha baixado.
·Para começar a usar o seu barbeador pressione o botãoON/OFF.
·Se a bateria é vazia e quer usar, carregar o corta pêlos durante 3 horas, têm poder suficiente 
para usá-lo pelo menos10 minutos.

COMO USAR SEU BARBEADOR

·Pressione o botão de energia ON/OFF.
·Colocar o barbeador na pele e fazer movimentos em linha recta e circulares rapido. Os 
circulos barbeadores começa a ser mover da esquerda para a direita, de cima para baixo.
·Esticar a pele de modo que o barbear mais preciso.
·O pelo do pescoço pode ser mais complicado de fazer barba, é aconsaejável esticar o 
pescoço  para trás. De modo que não há dobras são feitas na pele eo barbeador pode 
deslocar-se correctamente.
Quando terminar de barbear, recoloque a tampa protectora sobre as cabeças.
-Para usar o podão pressione para cima o botão barbeador de volta, e para guardar pressione 
o botão para baixo. 

LIMPEZA E MANTENIMENTO

·Não utilize água ou pano úmido para limpar o corta pêlo.
·Não utilize detergentes, lã de aço, ou liquidos como álcool, bezeno ou acetona para limpar o 
corta pêlos.
·Não aplique pressão para cortadores.
·Não toque as lâminas com objetos duros, isso podem danar.
·A lâmina de barbear é muito delicada e não deve ser manipulado.


