
Xiaomi Hair Clipper
Hajnyírógép

Használati utasítás

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg későbbi használatra.



Figyelmeztetés

Ezt az eszközt nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik
fizikai, érzéki vagy észlelésbeli fogyatékkal élnek, vagy nincs tapasztalatuk és
ismeretük a termék használatával kapcsolatban, kivéve ha felügyelet alatt vannak
vagy útmutatást kaptak a használatra egy olyan személytől, aki felelős a
biztonságukért és megértették az esetleges veszélyeket.

A gyerekeket felügyelni kell a termék használata közben, hogy nehogy játszanak az
eszközzel.

A készülék tisztítását és karbantartását nem végezheti gyerek felügyelet nélkül.

EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi a Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., ezúton nyilatkozik, hogy ez
az eszköz megfelel a hatályos direktíváknak és európai normáknak, és
jogszabályoknak. Az EU megfelelőség teljes szövege elérhető a következő

linken: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Hulladékkezelés

Minden termék, ami ezzel a szimbólummal van ellátva elektromos vagy
elektronikai hulladékként kezelendő (WEEE 2021/19/EU direktíva),
háztartási hulladékkal nem keverhető. Helyette védeni kell az emberi

egészséget és a környezetet azzal, hogy a kijelölt elektromos hulladék átvevő
helyeken adja le, amit a kormány vagy a helyi önkormányzat jelöl ki. A helyes
ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a lehetséges negatív
következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve. Kérjük vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval vagy a helyi hatóságokkal a további információkért és a
leadás feltételeivel kapcsolatban.

Figyelmeztetések

° Ez az eszköz beépített lítium akkumulátorral rendelkezik.
° Ne szerelje szét, ne nyomja össze vagy roncsolja az akkumulátort, ne dobja tűzbe.
° Amennyiben bárhol szivárgást tapasztal, hagyja abba a használatát.
° Ne hagyja az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetben.
° Az akkumulátor újratöltése esetén csak a mellékelt tartozékot használja.
° Kizárólag <A520-050100U-EU1> paraméterekkel rendelkező egységet használjon.
° Ez az eszköz nem eltávolítható akkumulátorral rendelkezik.
° Az eszközt csak trimmelésre használja.
° A vágópengék hosszabb használat után felforrósodhatnak.

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


Figyelmeztetések

Amennyiben az akkumulátor kifolyt és véletlenül megérinti, öblítse le hosszan vízzel
és kérjen orvosi segítséget azonnal.

Alkalmas a megnyitott vízcsap alatti tisztításra.

Termékáttekintés

3-21 mm állítható
fésű

23-41 mm állítható
fésű

Ritkító fésű Hajkapocs

Rögzített fej
Állítható fej

Fésű nyílás
Vágási hossz kijelző

Állítható Fejtárcsa

Fésűbeállítás

Be/Kikapcsoló gomb

Működési kijelző
Karbantartás kijelző
Akkumulátor szint

kijelző

Type-C töltőport



Töltőkábel Tisztítókefe Adapter Szivacs Fodrász
köpeny

Összeszerelés & szétszerelés

I. Fésű összeszerelése
A fésű összeszereléséhez illessze be a számozott végét a
nyílásba, amíg be nem kattan a helyére.

II. Fésű eltávolítása
Ahogy a képen is látható, tartsa a fésű tetejét és húzza
felfelé az eltávolításhoz.

Megjegyzés: A ritkító fésűt is a fenti módon távolíthatja el.

III. A pengefej hozzáadása
1. A tárcsázót használva, állítsa be az állítható fejet 1,7 mm-re.

2. A pengefej beszereléséhez igazítsa a kapcsot (A) a
pengefejen a nyílással (B) a hajnyírón, utána szorosan a pengefejet, amíg bekattan a
helyére.

IV. Pengefej eltávolítása
Kapcsolja ki és tartsa a hajnyírót úgy, hogy az elejével felfelé nézzen, ahogy a képen is
látható. Helyezze az ujját a pengefejjel szembe és határozottan nyomja meg, hogy
eltávolíthassa.



FIGYELMEZTETÉSEK
1. A pengefej leesése és az összetörés elkerülésére, nyomja egy kézzel és a másik
kezével fogja meg a készüléket, amikor eltávolítja.
2. Ha a pengefej sérült, az a haj beragadását okozhatja vagy a penge nem fog
működni, tehát kérjük ilyen esetben cserélje ki a pengefejet, amint lehetséges.
3. Használat közben a pengefej kicsit felmelegedhet. Ez normális és nem befolyásolja
a használatot.
4. A pengefej élettartama a használat gyakoriságától és a karbantartástól is függ.

Használat

Töltés
1. Töltés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hajnyíró ki van
kapcsolva.
2. Dugja be a töltőkábelt a töltőportba a hajnyírón, és
használja a mellékelt adaptert a töltéshez. Az akkumulátor
szint jelző lassan fehéren fog villogni, amint teljesen feltöltött.
3. Körülbelül 2.5 óra alatt tölt fel teljesen a hajnyíró.
4. A teljesen feltöltött hajnyíró 180 percig üzemképes.
5. Ha az akkumulátor lassan megy, az akkumulátor szint jelző pirosan fog világítani.
Folytathatja a hajnyíró használatát, miután tápcsatlakozóra csatlakoztatta.

Megjegyzés: Csatlakoztassa a hajnyírót áramforráshoz és várjon pár másodpercet
mielőtt újra bekapcsolja. Ha az akkumulátor lemerül a feltöltés előtt, kérjük várjon pár
másodpercet mielőtt újra bekapcsolja.

Be/Kikapcsolás
Működés Hajnyíró állapota
Nyomás Be/Kikapcsol

Kijelzők
Hajnyíró állapota Kijelző állapota

Be Mindig fehér
Ki Kikapcsolt

A pengefej olajozásra
szorul. Mindig fehér

A pengefej megfelelően
működik. Kikapcsolt

Elegendő töltöttség Mindig fehér
Alacsony töltöttség Mindig piros

Akkumulátor lemerült Háromszor pirosan
felvillan, majd kikapcsol

Töltés Lassan fehéren villog
Teljesen feltöltve Mindig fehér

Type-C
töltőport



A fésű használata

1. Használja a fésűt a hajának a növekedésével megegyező irányba.
2. Válassza ki a megfelelő fésűt és csatlakoztassa a
hajnyíróhoz.
3. Ahogy a képen is látható, csúsztassa a fésű állítót fel
és le a hajvágási hossz változtatásához. A hajvágón
kijelzett szám a hajvágás utáni megmaradt hajhosszt
mutatja.
4. Helyezze a fésűfogakat a koponyára és mozgassa a
hajvágót lassan a hajnövekedéssel ellentétesen.

Megjegyzés:
1. A hajvágást kezdje nagyobb hosszúsággal, és fokozatosan csökkentse a beállítást,
amíg el nem érte a kívánt hosszúságot.
2. Használjon nagyobb sebesség beállítást, amikor vastag vagy durva hajat vág és
csökkentse a sebességet, amikor vékonyabb szálú hajat vág.
3. Amikor a fésűt használja, ajánlott beállítani az állítható fejtárcsát 0.5 mm-re,
máskülönben a végső hajhossz el fog térni a kiválasztott hosszúságtól.
4. A hajhosszúság a hajvágás után kissé eltérő lesz a beállított hajvágási hosszúságtól.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Mielőtt a hajnyírót használni kezdené, bizonyosodjon meg róla, hogy a haja tiszta
és száraz. Ne használja a hajnyírót frissen mosott vagy vizes hajon.
2. Legyen óvatos, amikor először vágja a haját. Ne mozgassa a hajvágót túl gyorsan
és bizonyosodjon meg róla, hogy simán és óvatosan halad vele.
3. Sérült bőr, bőrfertőzés vagy a fejbőr duzzanata esetén ne használja a hajnyírót a
későbbi sérülések elkerülése érdekében.

Válassza ki az állítható fésűt vagy ritkító fésűt a kívánt frizura alapján:

3-21 mm
Állítható fésű

3-21 mm hosszúságot érhet el vele hajvágás után, 7
hosszúságból lehet választani és a legjobb választás
rövid frizurák esetén.

23-41 mm
Állítható fésű

3-21 mm hosszúságot érhet el vele hajvágás után, 7
hosszúságból lehet választani és a legjobb választás
közepesen hosszú frizurák esetén.

Ritkító fésű Fokozatok és hajvégek ritkítása.

Csúsztassa el, hogy
állíthassa a vágási hosszt



Megjegyzések:

1. A fésű használata megakadályozza, hogy a hajat túl rövidre vágja véletlenül és
szabályozza a frizura hosszát.
2. Mivel a haj különböző irányokba nő, a hajnyírót különböző irányokba kell mozgatni
(fel/le/keresztbe), hogy a hajnövekedéssel ellentétes irányba haladjon.
3. Trimmelje a hajat többször keresztbe az egész fejen, hogy a hajnyíró biztosan
minden hajszálat a kívánt méretre vágjon.
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fésű teteje mindig kapcsolatban van a fejjel, hogy
egyenletes legyen a hajvágás.
5. Job eredmény elérése érdekében a göndör, durva vagy hosszú hajnál fésülje a hajat
a hajnyíró mozgási irányával egy irányba.
6. Tisztítsa meg a pengefejet és a fésűt a hajtól, hogy elkerülje a hajszálak
beragadását vagy elakadását, ami hatással lehet a hajnyíró teljesítményére.
7. Amennyiben a kendő nyakkivágása túl nagy vagy túl kicsi, használja a mellékelt
kapcsot a változtatáshoz.

A ritkítófésű használata
A ritkítófésű a fogai között áthaladó hajmennyiség felét vágja csak le. A vastagabb
szálú haj ritkítására használható és természetes hatást biztosít.
1. Nyomja be a ritkítófésűt a fésűnyílásba, hogy közel tartsa a pengefejhez.

Mozgassa a hajvágót a hajnövekedéssel megegyező irányba.

Menjen végig több alkalommal különböző hosszúságokkal.



2. Kapcsolja be a hajnyírót és mozgassa a hajnövekedéssel megegyező irányba.

A ritkítófésű közel van a pengefejhez Nyomja meg az ujjával a ritkítófésű
eltávolításához

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Az állítható fésűk minden hajat egyforma hosszúságúra vágnak le az adott
területen, mialatt a ritkítófésű csak a hajmennyiség felét vágja a beállított méretre.
Figyeljen rá, hogy valóban megértse ezeket a különbségekkel.
2. A ritkítófésű használata nem ajánlott nagyon rövid hajon.
3. Figyeljen, hogy a ritkítófésűt egy területen csak egyszer használja, különben azon a
területen, ahol többször használta a hajat rövidebbre vághatja.

FIGYELEM!
Hosszabb használat után a pengék felforrósodhatnak.

Az állatható fej használata
1. Amikor a nyak és az oldalvonalak kontúrját vágja, nincs szükség séfű használatára.
Ehelyett csak változtassa meg az állítható fej hosszát.
2. Forgassa az állítható fejtárcsát a pengefej hosszúságának megváltoztatásához. A
tárcsán feltüntetett számok a hajvágás után megmaradó hosszúságot jelölik.
3. Amikor a nyak és az oldalvonalak kontúrjait vágja, ajánlott a hajnyírót lassan
mozgatni, úgy hogy a hátulja felfelé néz.



Tisztítás&Karbantartás

FIGYELEM!
Mielőtt elkezdené a tisztítást és karbantartás a töltőkábelt húzza ki a konnektorból és
a hajnyírót kapcsolja ki.

I. A pengefej és a test tisztítása
1. Távolítsa el a pengefejet.
2. Használja a tisztítókefét a haj eltávolításához a pengéből.
3. Öblítse le a pengefejet és a testet külön-külön, hogy minden hajat eltávolíthasson.
4. Törölje meg egy ronggyal és hagyja megszáradni.
5. Csatlakoztassa újra a pengefejet a hajnyíróhoz és tárolja biztonságos helyen.

Az állítható fej beállítása

A nyak és az oldalvonalak kontúrvágása



FIGYELMEZTETÉSEK
° A pengefejet tisztít vízzel öblítse le. Ne használjon sós vagy forró vizet. A

hajnyírót ne merítse vízbe. Tisztítás után bizonyosodjon meg róla, hogy a
pengefej megszáradt, hogy megelőzze a rugók berozsdásodását.

° A hajnyírót puha, vízbe vagy szappanos vízbe áztatott ronggyal tisztítsa. Ne
használjon hígítót, gázolajat, alkoholt vagy más vegyszereket.

° A töltőkábelt soha ne mossa meg.
° Soha ne szedje szét a pengefejet vagy más alkatrészeket a tisztításhoz, mivel

lehet, hogy később már nem összeszerelhetőek.
° Az eszköz csak hajvágási célokra használható.

II. A pengefej karbantartása
Ahogy a képen is látszik, bizonyosodjon meg róla, hogy beolajozta (külön kapható
termék hajnyíró géphez) a képen látható pontokat minden használat előtt és minden
tisztítás után. Cseppentsen 1-2 cseppet a képen látható 6 pontra.

Pengefej olajozása Motor olajozása

Környezetvédelem
Amikor kidobja a hajnyírót, ne dobja háztartási hulladék közé. Inkább vigye a
kormány által kijelölt újrahasznosító központba, mivel ez segít megóvni a környezetet.

FIGYELEM!
° Az akkumulátor eltávolításához tartozó útmutató csak a hajnyíró kidobásával

egyidejűleg alkalmazható, karbantartás alkalmával nem kell ezt az útmutatót
követni.

° Az akkumulátor eltávolítása előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a töltőkábel ki
van húzva és az akkumulátor lemerült állapotban van.

° Az eszköz az akkumulátor eltávolítása után már nem lesz használható.

Akkumulátor eltávolítása
1. Miután kikapcsolta a hajnyírót, óvatosan nyissa fel az alsó fedelet egy lapos fejű
csavarhúzóval, és csavarozza ki a csavarokat az alján és a pengefej nyílásában.



Nyissa fel óvatosan az alsó
fedelet

Csavarja ki a csavarokat Csavarja ki a csavarokat
belül, a pengefej
nyílásánál

2. Használja a lapos fejű csavarhúzót, hogy kivehesse a be/kikapcsoló gombot, az
állítható tárcsafejet, és a fésűállítót, utána alulról nyomja ki a belső részt.

Vegye ki a
be/kikapcsoló gombot

Vegye ki a fejtárcsát Vegye ki a
fésűbeállítót

Nyomja ki a belső
részt alulról

3. Csavarozza ki a rögzítőcsavarokat, utána nyissa fel a hajnyírót. Vágja el a fém
áramköri összekötőket az akkumulátor két végén.

Csavarozza ki
a rögzítőcsavarokat

Nyissa fel a hajnyírót Vágja el a
fém összekötőket

Specifikáció
Név Xiaomi Hair Clipper
Modell LFQ04KL
Töltési idő 2.5 óra
Működési feszültség 3.7 V
Működési teljesítmény 3 W
Névleges bemeneti feszültség 5V 1A
Nettó súly 266 g
Termékméretek 47 x 45 x 182 mm



Adapter
Nyilvános információ Értékek
Gyártó neve Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modell azonosító A520-050100U-EU1
Bemeneti feszültség 100-240V ~
Bemeneti frekvencia 50/60 Hz
Névleges kimeneti feszültség 5 V
Névleges kimeneti áram 1 A
Névleges kimeneti teljesítmény 5 W
Átlagos aktív hatásfok 73.62%
Alacsony töltöttség hatásfoka (10%) 68.32%
Feltöltés nélküli energiafelhasználás 0.075 W

Hibaelhárítás
Problémák Lehetséges ok Megoldások

A fésű instabil. A fésűt nem megfelelően
van rögzítve.

Rögzítse újra a fésűt.

A motor nem működik.
Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
A motor megsérült. Vegye fel a kapcsolatot egy

szakszervizzel.

A hajat nem vágja
egyenletesen vagy bekapja

a hajat.

Nem a megfelelő fésűt
használja.

Válasszon másik fésűt.

A pengefej nincs
beolajozva, nem csúszik.

Olajozza meg a pengefejet
a hajnyíróhoz való olajjal.

Az akkumulátor szintje
alacsony.

Töltse fel az akkumulátort.

A pengefej nem mozog
vagy nem megfelelően

mozog.

A pengefej sérült. Cserélje ki a pengefejet.
A pengefej nincs
megfelelően rögzítve.

Rögzítse újra a pengefejet.

Idegen tárgyak vannak a
pengefejben.

Tisztítsa meg a pengefejet.

Töltési hibák

A motor sérült. Lépjen kapcsolatba a
szervizzel.

A töltőkábel sérült. Cserélje ki a töltőkábelt.
Az akkumulátor sérült. Lépjen kapcsolatba a

szervizzel.

Működési hang hibák

A pengefej nincs
megfelelően rögzítve.

Rögzítse újra a pengefejet.

A pengefej sérült. Cserélje ki a pengefejet.
A motor sérült. Lépjen kapcsolatba a

szervizzel.


