WAHL– Masina de tuns Legend – cu fir
Caracteristici:








Alimentare prin cablu
Motor DC foarte puternic, de mare viteza
Miscarea lamei la peste 6000 de rotatii pe minut
O lama metalica pentru un tuns perfect
Include o periuta pentru curatat
Tensiune de operare: 100-240V / 50-60 Hz
Greutate: 620 grame

Instructiuni de utilizare:







Folositi acest aparat de mare precizie si de inalta calitate cu atentia si grija necesara si veti asigura multi ani
de functionare corecta
Scoateti aparatul Wahl cu/fara cablu de alimentare impreuna cu transformatorul din cutia de carton
Conectati aparatul la o priza de 220-240V CA sau la o priza ce are voltajul indicat pe aparat.
Pentru a porni aparatul, fixati butonul in pozitia ON.
Pentru a-l opri, comutati butonul in pozitia initiala
Opriti masina de tuns imediat dupa utilizare

Instructiuni pentru intretinerea aparatului:



Pentru a pastra aparatul intr-o stare optima de functionare lamele trebuie curatate..Indepartati parul de pe lamele
masinii de tuns cu o perie sau folositi un spray special pentru curatare
Folositi produse adecvate pentru curatarea si ungerea masinii de tuns

Precautiuni de utilizare











Dupa dezambalarea produsului este necesar ca acesta sa nu fie pus in functiune 2-3 ore pentru a se elimina
eventualul condens( in cazul in care produsul a fost transportat la temperaturi scazute sau pe vreme umeda,
cetoasa)
Nu utilizati aparatul langa bazine sau vase de apa. Nu bagati aparatul in apa sau in alte lichide.
Folositi aparatul conform instructiunilor de utilizare.Verificati intotdeauna daca aparatul este in stare buna
inainte de a-l folosi. Nu il utilizati daca prezinta semne de defectiuni sau daca a fost scapat pe jos.
IMPORTANT! Opriti intotdeauna aparatul cand nu il utilizati sau cand il curatati.
Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul functionarii.
Nu lasati aparatul pe nici un fel de suprafete in timpul utilizarii
In cazul defectarii aparatului contactati furnizorul.Nu incercati sa reparati aparatul.
Nu depozitati aparatul la indemana copiilor. Acest aparat nu este destinat uzului copiilor.
Lasati intotdeauna aparatul sa se raceasca inainte de a-l depozita.
Nu folositi alte accesorii decat cele recomandate de furnizor.

Acest aparat este in conformitate cu DIRECTIVELE 89/336/EEC (Electromagnetic compability)
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