
Felhasználói kézikönyv

Electric Shaver S700
vezeték nélküli borotva



Áttekintés

A csomag tartalma

1. Borotvafej
2. Start/Stop gomb
3. Üzemmódgomb
Állapotjelzők
4. Nagy sebesség
5. Közepes sebesség
6. Alacsony sebesség
7. Utazózárjelző
8. Tisztítás/hibajelző
9. Töltöttségjelző
Töltőcsatlakozók
10. Töltőállvány csatlakozó
11. USB Type-C töltőcsatlakozó

 Electric Shaver S700 Védőkupak Töltőállvány Adapter Tisztítókefe USB kábel

Normális, ha a bőr enyhén irritált az első néhány borotválkozás után. Használja 
rendszeresen a borotvát 3 hétig, legalább heti 3 alkalommal, hogy a bőr a lehető 
leggyorsabban alkalmazkodjon!
Első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort!
A bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot! A bekapcsolást követően 
válassza ki a megfelelő üzemmódot! Az állapotjelző mutatja a kiválasztott üzemmódot.
Ha a borotva leáll, az üzemmód még változtatható és az állapotjelző 5 másodpercig 
mutatja a kiválasztott üzemmódot, majd elalszik. Az újra indítást követően a utolsó 
üzemmóddal indul a borotva.
A borotválkozás megkezdéséhez, óvatosan nyomja a borotvafejet az arcára, és végezzen  
körkörös mozdulatokat! Nem szükséges ugyanazt a területet többször megborotválni, az 
optimális eredmény érdekében száraz felületen borotváljon!

Használat

Töltöttségjelző
Használat közben:

Világító fehér - 100-40 %
Világító narancs - 40-20 %
Világító piros - 20-1 %
3× felvillanó piros - 0 %

Töltés közben:
Pulzáló piros - 0-20 %
Pulzáló narancs - 20-40 %
Pulzáló fehér - 40-99 %
Világító fehér - 100 %
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A borotva nem megfelelő használata károsíthatja a borotvafejet és pengéket. Használat 
előtt mindig ellenőrizze, hogy a borotvafej és pengék épek-e! Azonnal hagyja abba a 
borotválkozást, ha a borotvafej, illetve penge megsérül!

A borotva egy zárral van felszerelve, amely utazás és szállítás közben megakadályozza, 
hogy véletlenül bekapcsolódjon a poggyászban.
A zár engedélyezéséhez, kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 másodpercig az 
üzemmódgombot! Ilyenkor a motor egy pillanatra bekapcsol, az utazózárjelző 3 
másodpercig világít, majd kialszik!
Bekapcsolt zár esetében, a bekapcsológomb megnyomásakor az utazózárjelző felvillan. 
Ilyenkor az üzemmód változtatható.
A zár feloldásához tartsa nyomva 3 másodpercig az üzemmódgombot, ezután 
utazózárjelző felvillan, és a borotva elindul.

1. Töltéshez dugja be az USB kábelt a töltőállvány csatlakozójába, 
majd csatlakoztassa az adapterhez! Ezután helyezze a borotvát a 
töltőállványra!

2. Dugja be az USB kábelt a borotva hátulján található USB-C 
töltőportba, majd csatlakoztassa az adapterhez!

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, töltés közben is 
borotválkozhat, de fürdés közben, vagy párás környezetben ne 
használja!
A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 60 üzemidőt biztosít. A teljes 
feltöltés kb. 120 percet vesz igénybe.
Ha az akkumulátor lemerült, töltse fel azonnal! Ügyeljen rá, hogy 
legalább 6 havonta töltse fel teljesen!

Óvintézkedések
A borotvát nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, 
illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, gyerek, kivéve felügyelet 
alatt, vagy ha kaptak utasításokat a használatára vonatkozóan!
A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül!
Ne hagyjuk a gyermekeket játszani a készülékkel!
A készüléket csak a mellékelt adapterrel szabad tölteni!
Mielőtt víz alatt tisztítaná, mindig húzza ki az USB kábelt!
Ha a töltőállvány megsérül, cserélje eredeti típusra!
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a borotvafej nem sérült-e, és a hangja normális! 
Minden használat után helyezze vissza a védőburkolatot!
Ne töltse a borotvát nedves környezetben!



A bekapcsolás után a tisztítás/hibajelző 5 másodpercig villog, amikor tisztítás 
szükséges. Minden 30 percnyi használat után a tisztítás/hibajelző szintén villog 5 
másodpercig, hogy emlékeztessen a rendszeres tisztításra.
1. Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva, és nem 

töltődik!

2. Öblítse le a borotvafejet 
folyó, meleg víz alatt!

3. Távolítsa el a borotvafejet 
a tartóból!

4. Tisztítókefével seperje ki, 
vagy vízzel öblítse ki! 

5. Öblítse ki a borotvafej 
belsejét meleg víz alatt! 
Ne törölje a borotvafejet!

6. Mindig szárazan tegye 
helyére a borotvafejet!

Tisztítása közben zárja le a 
töltőcsatlakozót, hogy  
ne érje víz!

A borotva elvárt teljesítményének érdekében javasolt a borotvafejet kétévente cserélni!

Tisztítás és karbantartás

Ne töltse a borotvát huzamosabb ideig, felügyelet nélkül, és ne töltse 24 óránál tovább!
Ne szerelje ki az akkumulátort!
Az USB kábel csatlakoztatásakor, vagy kihúzásakor mindig a csatlakozót fogja meg, soha 
ne húzza a kábelt!
Ne szerelje szét a borotvát, ne ütögesse és ne sértse meg az akkumulátort, valamint ne 
dobja tűzbe!
Ne helyezzen idegen tárgyat a borotvába!
Ne szerelje, ne javítsa saját maga a borotvát!
Az akkumulátor nem cserélhető.
A készülék nem alkalmas kádban, vagy zuhany alatti használatra!
Az akkumulátor töltéséhez a mellékelt adaptert használja!



Hibaelhárítás

Hiba Lehetséges ok Megoldás

Nem megfelelő 
a borotválás 
minősége.

A borotvafej sérül, vagy 
elhasználódott. Cserélje ki a borotvafejet!

A borotvafej eltömődött. Tisztítsa ki a borotvafejet!

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort!

A borotva nem 
indul a gomb 
megnyomására.

A bekapcsológomb nem működik. Forduljon a márkaszervizhez!

Az utazózár engedélyezve van. Oldja fel az utazózárat!

Az állapotjelzők 
hibát jeleznek, vagy 
nem világítanak.

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort!

Az elektronika elromlott. Forduljon a márkaszervizhez!

Irritált a bőr 
borotválkozás után.

A borotvafej sérül, vagy 
elhasználódott. Cserélje ki a borotvafejet!

Normális az enyhe irritáció az első 
néhány borotválkozás után. 2-3 héten belül normalizálódik!

Az akkumulátor 
nem töltődik.

A borotva tönkrement. Forduljon a márkaszervizhez!

A környezeti hőmérséklet nem 
megfelelő.

A töltés 5-35 °C közötti 
hőmérsékleten történjen!

Az üzemidő 
kevesebb, mint 60 
perc teljes feltöltés 
után.

A motor terhelése megnő, ha 
a borotvafej rég óta nem volt 
megtisztítva!

Tisztítsa ki a borotvafejet!

Az akkumulátor elhasználódott. Forduljon a márkaszervizhez!

Bekapcsolás után a 
tisztítás/hibajelző 5 
másodpercig villog.

A borotvafej eltömődött. Tisztítsa ki a borotvafejet!

A borotvafej nincs a helyén. Igazítsa meg a borotvafejet!

• 700 mAh lítium-ion akkumulátor
• Üzemidő kb. 60 perc egy töltéssel
• Töltés 5 V, 1 A
• Töltésidő kb. 120 perc
• IPX7 vízállóság

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.


