
Mi Electric Shaver S500 Replacement Head
 Mi Elektrikli Tıraş Makinesi S500 Yedek Başlık

Kullanıcı Kılavuzu
Teknik Özellikler
Model: NUN4132GL 
Malzeme: Paslanmaz Çelik 
Tasarım: Çift Halkalı Blade Ağı, Çift Bıçaklı. 360° Yüzer Kaplama Sistemi, 3 Bıçak Tasarımı 
Çalışma Türü: Elektrik 
Özellikler: Suya Dayanıklı 
Şarj etme: Bir şarj, 30 kez tıraş 
Kullanım Durumu: Kuru ve ıslak çift tıraş, IPX7 gövde su geçirmez 
Ürün Ağırlığı: 0.018 KG 
Ürün Ölçüsü: 6.00 x 6.00 x 2.00 cm

Kurulum
Tıraş makinenizi kapatın ve aşağıdaki adımları izleyin.
1. Takılı olan tıraş başlığını tıraş ünitesinin alt kısmından çekip çıkarın.

Temizlik ve Bakım
Temizleme/hata göstergesi 5 saniye boyunca yanıp sönüyor ve ardından tıraş makinesini açtıktan sonra sönüyorsa, optimum etki için lütfen 
temizleyin. Temiz/hata göstergesi, kullanıcıya anız birikimini düzenli olarak temizlemesini hatırlatmak için her 5 dakikada bir 30 saniye boyunca 
otomatik olarak yanıp sönecektir.
1. Temizlemeden önce tıraş makinesinin kapalı olduğundan ve şarj edilmediğinden emin olun.
2. Tıraş başlığını bir musluk altında durulayın (ılık su önerilir).
3. Tıraş başlığını tutucudan çıkarın.
4. Kir birikimini suyla durulayın veya temizlemek için temizleme fırçasını kullanın.
5. Bir musluk altında içini temizlemek için tıraş başlığını ters çevirin. Ilık su kullanılması tavsiye edilir, kafayı silmek için havlu veya kağıt havlu 
kullanılmaz.
6. Tıraş başlığı tutucusundaki fazla suyu silin ve tıraş başlığını yeniden takın.

2. Takmak istediğiniz tıraş başlığı tutucuyu tekrar tıraş ünitesinin alt 
kısmına takın.



Kullanım Hataları
- Tıraş deneyiminizin verimini etkilemesini önlemek için, kullanımdan önce tıraş bağlığının tamamen kuru olması gerekir.
- Her 5-6 kullanımdan sonra başlığın temizlemeniz önerilir veya bunun yerine temizleme süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

- Tıraş makinesinin performansını sağlamak için tıraş başlığının iki yılda bir değiştirilmesi önerilir. 

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis 

listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

Güvenlik Bilgileri

- Tıraş başlığının yüzeyinde sert veya sivri nesneler kullanmayın, aksi takdirde başlık hasar görebilir ve kesme özelliğini kaybedebilir.
- Tıraş performansının düşmesini önlemek için, tıraş başlığının sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri 
nedeniyle değişiklik gösterebilir.
Uyarı: Pilin patlamasını veya toksik ve tehlikeli maddeler salmasını önlemek için bu tıraş makinesini veya pilini ateşe maruz bırakmayın.



Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/
EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya 
yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri 
dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de 
hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin. 
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