
 

Mikäli tämän tuotteen käytössä ilmenee jotain epäselvyyksiä tai herää kysymyksiä, 
asiakaspalvelumme auttaa mielellään: https://www.e-ville.com/ota-yhteytta  

 
 
 

 

 

 

Xiaomi 360° vedenkestävä parranajokone 
KÄYTTÖOHJE 

 

Tyytyväisyytesi on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai 

ilmaantuu kysymyksiä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme. Toivottavasti olet tyytyväinen 

tuotteeseen! Muistathan myös käydä arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme sinut 

tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. Tästä ohjekirjasta löydät tiedot tuotteen ominaisuuksista 

sekä ohjeet tuotteen käyttöön. 

 

Xiaomi 360° vedenkestävä parranajokone 

 

Tuotteen turvallinen ja toimintaikää ylläpitävä käyttö 

Laitteen käyttäminen tapahtuu yhdestä napista, jonka löydät terän ja indikaattorivalojen 
välistä laitteen rungosta. 

Indikaattorivalot ylhäältä alas: 

https://www.e-ville.com/ota-yhteytta
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1) Tehotila. Parranajokone toimii kahdella eri teholla. Ylimmän indikaattorivalon 
ollessa päällä parranajokone on ns. tehotilassa. Valon ollessa pois päältä laite on 
ns. normaalitilassa. Tehoa voi vaihtaa painamalla nappia pitkään 
parranajokoneen ollessa päällä. 

2) Elektroninen lukko. Laitteessa on sähkölukko, jotta se ei käynnisty itsekseen 
esimerkiksi laukussa, eivätkä tarvittaessa perheen pienimmätkään osaa laitetta 
operoida. Sähkölukon saa päälle painamalla nappia muutamia sekunteja 
pohjassa, kun laite ei ole käynnissä. Sähkölukko on päällä, kun lukon kuvalla 
varustettu indikaattorivalo palaa hetken yhtäjaksoisesti ja sen jälkeen nappia 
painaessa lukon kuva vilkkuu. Sähkölukon saa pois päältä pitämällä nappia 
uudelleen muutamia sekunteja pohjassa. 

3) Huuhteluilmoitus. Vesipisaran näköinen indikaattorivalo kertoo sinulle, kun 
parranajokone on aika huuhdella. Laite on IPX7-vedenkestävä eli sen voi 
huuhdella juoksevan veden alla ja sitä voi käyttää myös suihkussa ollessa. Irrota 
terät ja huuhtele ne erikseen, sekä anna kuivua ennen kiinnittämistä takaisin. 
Voit käyttää myös puhdistusharjaa pienten välien ja terien puhdistamiseen. 

4) Akun varaus. Alin indikaattorivalo vilkkuu, kun akun varaus on vähäinen ja se 
tulee ladata. 

Pidä mukana tulevaa teräsuojaa kiinni laitteessa, kun et käytä sitä. Näin pitkität laitteen 
käyttöikää, kun terien väliin ei pääse niin helposti likaa ja terät eivät esimerkiksi 
laukussa kolhiinnu muita tavaroita vasten. 

Lataaminen 

Xiaomi 360° vedenkestävä parranajokone ladataan mukana tulevalla lataustelakalla, 
joka saa virtansa USB-liitännästä. Laitteen latautuessa alin indikaattorivalo palaa 
voimistuen ja hiipuen. Akun ollessa täynnä valo palaa yhtäjaksoisesti. Tyhjän akun 
latausaika on noin 2 tuntia. 
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Tekniset tiedot 

• IPX7-vedenkestävä - Kestää esim. käytön suihkussa 
• Muistutusvalo myös terien puhdistamiseksi veden alla 
• Ajokulmaa ja leuan muotoa myötäilevät leikkuupäät 
• Kolme leikkuupäätä kahdella leikkuukehällä ja lukuisilla terillä 
• Karvan tupesta nostava teknologia takaa sileän lopputuloksen 
• Elektroninen virtalukko - Ei lähde päälle laukussa 
• Valmistettu yhteistyössä Remingtonin kanssa 
• Terät: JFE (Japani) ja Sandvik (Ruotsi) 
• Akkukesto: 60min 
• Latausaika: 2h 
• Mitat: 58 x 154mm 
• Paino: 177g 

Pakkauksen sisältö 

• 1 x Xiaomi 360° vedenkestävä parranajokone 
• 1 x Teräsuoja 
• 1 x Puhdistusharja 
• 1 x USB-lataustelakka 
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