
Hair Clipper
hajnyíró

Felhasználói kézikönyv



Áttekintés

Össze- és szétszerelés

A csomag tartalma

1. Állítható fej
2. Vágási hossz állító tárcsa
3. Bekapcsológomb
4. Működésjelző
5. Karbantartás jelző
6. Töltöttségjelző
7. Fix fej
8. Fejrés
9. Vágási hossz jelző
10. Fésűfej állító
11. Töltőcsatlakozó

 3-21 mm fésűfej 23-41 mm fésűfej Ritkítófej Haj csipesz

 Töltőkábel Tisztítókefe Tápegység Szivacs KöpenyHair Clipper

A fésűfej felszereléséhez tolja be a számozott véget a nyílásba, amíg a helyére nem kattan!
A fésűfej eltávolításához fogja meg a tetejét, és húzza felfelé!
A ritkítófej is ezen a módon helyezhető fel és távolítható el.
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Használat
Töltés
Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva!
Dugja be a töltőkábelt a töltőcsatlakozóba, használja a mellékelt adaptert! 
A töltöttségjelző fehéren pulzál töltés közben, majd fehéren világít, ha a 
készülék teljesen feltöltődött. A teljes feltöltés kb. 2,5 órát vesz igénybe.
A teljesen feltöltött készülék kb. 180 perc üzemidőre képes.
Ha az akkumulátor lemerülőben van, a töltöttségjelző pirosan világít. 
Tovább használhatja a készüléket, miután csatlakoztatta az áramforráshoz.
Csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz, és várjon pár másodpercet, mielőtt újra 
bekapcsolná!
Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés megkezdése után várjon néhány percet, 
mielőtt újra bekapcsolná!

A tárcsa segítségével állítsa be az állítható 
fejet 1,7 mm-re!

A penge felszereléséhez illessze a bütyköt 
❶ a rögzítőréshez ❷, majd határozottan 
nyomja meg a helyére kattanásig!

Állapotjelzők
Működésjelző
• Világító fehér - normál működés
• Nem világít - kikapcsolva

Karbantartás jelző
• Világító fehér - olajozás szükséges
• Nem világít - normál működés

Töltöttségjelző
• Világító fehér - elegendő töltöttség
• Világító piros - alacsony töltöttség
• Villogó piros - lemerült akkumulátor
• Pulzáló fehér - töltés folyamatban
• Világító fehér - töltés vége

❶ ❷

Kapcsolja ki, és tartsa a készüléket az elejével felfelé! Helyezze a hüvelykujját a pengéhez, 
majd határozottan nyomja fel az eltávolításához!

Figyelmeztetés
A leejtés, vagy a penge eltörés elkerülése érdekében az egyik kezével nyomja, a másik 
kezével pedig fogja, amikor eltávolítja azt!
Ha a penge megsérül, az a haj, szőr beszorulását, vagy működésképtelenséget okozhat, 
ezért ilyenkor a lehető leghamarabb cserélje ki a pengét!
Használat közben a penge kissé felmelegszik. Ez normális, nem befolyásolja a használatot.
A penge élettartama a használat és a karbantartás gyakoriságától függ.



A vágási hossz beállítása
Fésülje meg a hajat a növekedés irányában!
Válassza ki a kívánt fésűfejet, és szerelje fel a készülékre!
A vágási hossz beállításához csúsztassa fel, vagy le a 
fésűfej állítót! A vágási hossz jelző által mutatott szám a 
vágás után megmaradt haj hosszát jelzi.
Helyezze a fésűfejet a fejbőrre, és lassan mozgassa a 
vágógépet a haj növekedési irányával ellentétesen!
Kezdje a nyírást nagyobb mérettel, és fokozatosan csökkentse a hosszt, amíg el nem éri 
a kívánt rövidséget!
Vastag, illetve erős haj vágásakor használjon magasabb, finomabb haj vágásakor pedig 
alacsonyabb sebességet!
Fésűfej használatakor ajánlatos a tárcsát 0,5 mm-re állítani, ellenkező esetben a végső 
hajhossz eltérhet a kiválasztott fésűhossztól.
A nyírás után a haj hossza kissé eltérhet a várt hossztól.
Figyelmeztetés
A hajnyíró használata előtt győződjön meg arról, hogy a haj tiszta és száraz! Ne használja 
a készüléket frissen mosott, nedves hajon!
Legyen óvatos, amikor először használja! Ne mozgassa a hajnyírót túl gyorsan, és 
ügyeljen arra, hogy simán és finoman mozgassa!
Repedt, fertőzött, vagy sérült fejbőr esetén ne használja a hajnyírót a további sérülések 
elkerülése miatt!

A kívánt frizurától függően válassza ki a megfelelő fésűfejet, vagy használja a ritkítófejet!

3-21 mm fésűfej

23-41 mm fésűfej

Ritkítófej

Hét hossz közül választhat, alkalmas rövid frizurákhoz.

Hét hossz közül választhat, alkalmas közepes frizurákhoz.

Rétegek és a hajvégek vágásához.

Mozgassa a hajnyírót a növekedés 
irányával ellentétesen!

Menjen át több, különböző hosszúságú 
vonalon!



A fésűfejek használatával elkerülhető, hogy véletlenül túl rövidre nyírja a hajat, és 
szabályozza a szálak teljes hosszát.
Mivel a haj különböző irányokba nő, ezért a hajnyírót különböző irányokba kell mozgatni 
(felfelé/lefelé/keresztbe), hogy a haj növekedési irányával ellentétesen tudjon haladni.
Haladjon át többször az egész fejen, hogy a hajnyíró az összes vágandó szálat megtalálja!
Ügyeljen arra, hogy a fésűfej teteje érintkezzen a fejbőrrel, így lesz egyenletes a vágás!
Göndör, ritka vagy hosszabb haj esetében, a jobb eredmény miatt, nyírás előtt kefélje ki a 
hajat a haladási iránynak megfelelően!
Nyírás közben folyamatosan tisztítsa a fejet, nehogy eltömődjön, és ne befolyásolja a 
teljesítményt!
Ha a köpeny nyaknyílása túl nagy vagy kicsi, használjon csipeszt a beállításához!
A ritkítófej használata
A ritkító csak a felét vágja le a fogain átmenő szálaknak. Használható az erősebb haj 
vékonyítására, valamint a természetes megjelenés kialakítására.
1. Helyezze a ritkítófejet a fejrésbe, hogy közel maradjon a 

pengéhez!
2. Kapcsolja be a hajnyírót, és lassan mozgassa a szálak 

növekedési irányával ellentétes irányba!
Figyelmeztetés
A fésűfej egy adott területen az összes szőrt egyforma 
hosszúságúra vágja, míg a ritkítófej csak ezen a területen 
vágja le a hajat. Figyeljen erre a különbségere!
Nem ajánlott a ritkítófejet nagyon rövid haj esetén használni!
Ügyeljen arra, hogy minden területen csak egyszer használja a ritkítófejet, különben az 
összes szál rövid lesz!
FIGYELMEZTETÉS
A penge hosszan tartó használat után felforrósodhat.
Fésűfej használatakor, a nyak és a pajesz körvonalának vágásakor nincs szükség fésűre, 
helyette változtassa meg a vágási hosszt!
Forgassa el a tárcsát a penge hosszának módosításához! A számlap feletti nyíllal jelölt 
szám a vágás után megmaradt haj hosszát jelzi.
A nyak és a pajesz körvonalainak vágásakor a hajnyírót ajánlatos lassan, háttal felfelé 
mozgatni.

• Üzemidő kb. 180 perc
• Töltés idő kb. 2,5 óra
• 3 W teljesítmény
• DC 5 V, 1 A
• Méretek: 47×45×182 mm
• Súly: 266 g

Műszaki paraméterek

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül 
megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.


