
                                     

                              Comair Germany Black Galaxy leikkauskone 

Ammattikäyttöön suunniteltu laadukas leikkuukone korkalaatuisella ja erittäin kestävällä ruostumaton teräs 
leikkuuterällä. Black Galaxy on kevyt, ketterä ja tarkka mutta silti erittäin tehokas ammattileikkauskone. Terän asentoa 
voi muokata kätevällä vivulla leikkuupituuden säätämiseksi.

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää hiustenleikkuukonetta. Muista noudattaa 
perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

Osat:

- Varmista, että muuntimen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä hiustenleikkuukonetta kylvyssä tai suihkussa.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa hiustenleikkuukonetta.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä hiustenleikkuukonetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet
tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä hiustenleikkuukonetta, jos sen terät ovat vahingoittuneet.
- HUOM: Lataa hiustenleikkuukonetta 1,5 tuntia ja voitele leikkuuterä mukaan toimitetulla teräölyllä ennen 
ensimmäistä käyttökertaa.



Tekniset tiedot:

- Ammattikäyttöön suunniteltu leikkuukone
- Malli: Comair Germany Black Galaxy
- Virtalähde: In – AC220V ~ 240V / 50 Hz Out – DC 3,5V 800mA
- Akku: Litium-polymeeri (Li-Po) akku
- Latausaika: 90 minuuttia
- Käyttöaika: 80 minuuttia

Lataaminen:

LED-virtamittarin toiminta:

Laitteen latautuessa punainen Charge-valo on päälle ja vihreä valo kertoo latauksen tason:

Low – akun tila 1-40 % (Low – valon vilkkuessa)
Mid – akun tila 40-70% (Mid – valon vilkkuessa)
High – akun tila 70-100% (High valon vilkkuessa)

Latauksessa kun kaikki vihreät valot syttyvät samanaikaisesti ja punainen Charge-valo sammuu, akku on täysi. Irroita 
tällöin laite verkkovirrasta. Virtamittari ilmoittaa akun varaustason käytön aikana. Voit myös käyttää laitetta suoraan
virtajohdolla mikäli varaustaso on alhainen. Anna laitteen kuitenkin latautua hetken mikäli akku on täysin tyhjä.



Leikkuupituuden säätö:

Voit muokata terien asentoa vaihtamalla leikkuupituutta käyttämällä säätövipua asennossa 1 – 4 :

[1] Leikkuupituus: 1,0 mm
[2] Leikkuupituus: 1,3 mm
[3] Leikkuupituus: 1,5 mm
[4] Leikkuupituus: 1,7 mm

Voit myös käyttää leikkuutalloja leikkuupituuden säätämiseksi. Aseta tai poista leikkuutalla alla olevan kuvan 
mukaisesti:

Puhdistus ja huolto:

Irrota leikkuupää alla olevan kuvan mukaisesti:



Nyt voit harjata ylä- ja alaterän väliin tarttuneet karvat pois mukaan toimitetulla puhdistusharjalla.

Voitele terien väli säännöllisesti parilla tipalla voiteluöljyä.

VAROITUS: Aseta aina leikkuupituuden säätövipu asentoon [4] ennen kuin asetat
leikkuuterän uudelleen paikalleen, muuten leikkuuterä voi vaurioitua.
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