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Ürüne Genel Bakış

Not:
Bu kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca
referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak
değişebilir.
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Nasıl Kullanılır
İlk birkaç tıraştan sonra cildin biraz tahriş olması normaldir. Cildin
olabildiğince çabuk uyum sağlaması için tıraş makinesini 3 hafta
boyunca düzenli olarak (haftada en az 3 kez) kullanmanız önerilir.
• Tıraş makinesini açmak/kapatmak için düğmeye basın. Tıraş
makinesi açıldığında, pil seviyesi göstergesi pil seviyesini aynı anda
gösterecek ve temizleme/hata, seyahat kilidi ve hız göstergeleri
sırayla açılıp kapanacaktır. Tıraş makinesi kapatıldığında, tüm
göstergeler sönecektir.
• Tıraş makinesi açıldığında, hız modu (hız göstergesi açık) ve
standart mod (hız göstergesi kapalı) arasında geçiş yapmak için
düğmeyi 1 saniye basılı tutun.
• Yüzünüzü dairesel hareketlerle tıraş ederken hafif baskı uygulayın. Temiz bir tıraş elde etmek için aynı bölgeyi tekrar tekrar tıraş
etmek gerekli değildir (en iyi sonuç için kuru tıraş).
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Not: Tıraş makinesinin yanlış kullanımı, tıraş başlığına ve bıçaklarına kolayca
zarar verebilir. Lütfen kullanmadan önce tıraş başlığının ve bıçaklarının sağlam
olup olmadığını kontrol edin. Tıraş başlığı veya bıçakları hasar görmüşse tıraş
makinesini kullanmayı hemen bırakın.
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Seyahat Kilidi

Bu tıraş makinesi, bagajdayken yanlışlıkla açılmasını önlemek için
bir seyahat kilidi ile donatılmıştır.
Seyahat kilidinin etkinleştirilmesi: Tıraş makinesi kapatıldığında,
seyahat kilidini etkinleştirmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
Etkinleştirildiğinde, seyahat kilidi göstergesi 3 saniye boyunca
yanar ve ardından söner.
Seyahat kilidini devre dışı bırakma: Tıraş makinesinin seyahat kilidi
etkinleştirildiğinde, düğmeye basarsanız seyahat kilidi ve pil seviyesi
göstergeleri yanıp söner. Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için
düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Ardından seyahat kilidi ve pil seviyesi
göstergeleri yanıp sönecek ve ardından tıraş makinesi açılacaktır.
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Pil Seviyesi Göstergesi
Tıraş makinesini şarj etmek için şarj kablosunu tıraş makinesine
(Tip-C) ve bir adaptöre (USB-A) bağlayın. Şarj olurken pil seviyesi
göstergesi yavaşça yanıp sönecek ve sayı artacaktır. Tamamen
şarj olduğunda, pil seviyesi göstergesi %100’ü gösterecek ve yanıp
sönmeyi durduracaktır.
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Not: Tıraş makinesi tak ve çalıştır özelliğini destekler. Pil azaldığında, şarj sırasında tıraş makinesini kullanabilirsiniz. Ancak, şarj sırasında şarj portu ıslakken tıraş
makinesini asla duşta kullanmayın.
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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.
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2. Tıraş başlığını bir musluk altında durulayın (ılık su önerilir).

3. Tıraş başlığını tutucudan çıkarın.
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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.
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6. Tıraş başlığı tutucusundaki fazla suyu silin ve tıraş başlığını
yeniden takın.

Not: Tıraş makinesini temizlerken şarj portunu kapatmak için koruyucu kapağı
kullanın. Şarj etmek için kabloyu takarken şarj portunun kuru olduğundan emin
olun.

Tıraş makinesi bir musluk altında temizlenebilir. Şarj portunu kuru tutmak için sıkıca kapatıldığından emin olun.
Not: Tıraş makinesinin performansını sağlamak için tıraş başlığının iki yılda bir
değiştirilmesi önerilir. Yenisini satın almak için lütfen www.mi.com adresine gidin.
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Çevresel Koruma
Tıraş makinesinin hizmet ömrü sona erdiğinde, lütfen yerleşik pili,
kullanıldığı ülke veya bölgenin yerel yasalarına ve düzenlemelerine
uygun olarak çıkarın, atın veya geri dönüştürün.
Uyarı: Pilin patlamasını veya toksik ve tehlikeli maddeler salmasını önlemek için
bu tıraş makinesini veya pilini ateşe maruz bırakmayın.

Pili Çıkarma:
Not: Çıkarmadan önce pilin tamamen boşaldığından emin olun.
1. Alt ve üst kapakları standart bir tornavida kullanarak açın ve tıraş
makinesinin açma/kapama düğmesini çıkarın. Bu parçalar demonte
edildikten sonra eski haline getirilemez.
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2. Alttaki vidaları çıkarmak ve iç bölmeyi serbest bırakmak için bir
yıldız tornavida kullanın.

3. Vidaları iç bölmeden çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın,
ardından iç bölmeyi alttan kaldırmak için standart bir tornavida
kullanın. Akü üzerindeki kontak plakasını kesin ve kontak plakasını
kısa devre yapmamaya dikkat edin. Pili çıkarın ve uygun şekilde
kullanın.
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Teknik Özellikler
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Enerji Tüketimi
• Verimli Enerji Kullanımı için ürünü kullanmadığınız zamanlarda
kapalı tutun.
• Yalnızca verilen aksesuarlar ile şarj edin. Farklı bir aksesuar ile şarj
etmek ürünü vermli kullanmanızı engelleyebilir.

Güvenlik Bilgileri
- Tıraş makinesinin 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.
-Tıraş makinesini kullanım sonrası prizde bırakmayın.
Uyarı: Pilin patlamasını veya toksik ve tehlikeli maddeler salmasını
önlemek için bu tıraş makinesini veya pilini ateşe maruz bırakmayın.
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İçin üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (bir Mi Ekosistem
şirketi) Adres: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2,
Chongwen Alan, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Bulvarı, Nanshan
Bölgesi, Shenzhen, Çin
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com adresini ziyaret edin.
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Uygunluk Beyanı

Biz, SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd., işbu
belgeyle, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve
değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının
tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://www.
mi.com/global/service/support/declaration.html
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Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış
evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik
ekipmanlardır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun
yerine, hükümet veya yerel makamlar tarafından atanan atık elektrikli
ve elektronik ekipmanlarınızı teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi
korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı
üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu
tür toplama noktalarının konumu ve hüküm ve koşulları hakkında daha
fazla bilgi için lütfen kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

25

Kullanım Hataları
Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.
Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.
•

Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su

buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek
sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına
döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle
açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz
cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili
düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar
verebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve
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kuru bir bez kullanın.
• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli
verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız
veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir
yere yazın.
Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu
normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak
yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve
gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa
cihazı en yakın yetkili servise götürün.
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Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği 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.
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