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tcc szerszámokat tilos merülőforralóként, ill. orvosi vagy klinikai alkalmazásokra 
használni és azokat tilos lehűléshez vízbe vagy más folyadékba mártani )lásd még az 
előírásoknak megfelelő használatot(!

	 Figyeljen arra, hogy a lehelyezés felülete szabad legyen, és ne legyenek útban  
dobozok, műanyag részek vagy tartályok, amelyek az olló forró felületéhez érve  
megolvadhatnak vagy meggyulladhatnak.

	 védje a készüléket az időjárási hatásoktól, mint pl. nedvességtől vagy közvetlen  
napsugárzástól!

	 a készülék nem alkalmas mosogatógépben való tisztításra!
	 a csomagolóanyagokat, mint pl. a nejlon zsákot gyermekektől távol kell tartani.
	 ne használjon hajsprayt vagy más kémiai hajápoló anyagot, amely könnyen  
meggyulladhat.

	 a fénykijelzők nem lépik túl az iec 825-1 normának megfelelően az 1- lézerosztályt.

A szállítási terjedelem
	 1 db jaguar tcc hálózati és vezérlőegység )1. poz.(
	 1 db felfűthető jaguar tcc hajvágó olló 6.0 )2. poz.(
	 1 db tcc hőálló alátét )3. poz.(
	 1 db állító kulcs, 1 db tisztító kefe, 1 tisztító kendő és 1 db olajtubus )4. poz(
	 1 db használati útmutató )5. poz.(  

Az előírásoknak megfelelő használat
a jelen készüléket kizárólag az emberi haj )száraz vagy enyhén nedves( vágására tervezték. Minden attól eltérő 
használat tilos. ne használja a készüléket műhajon. 
az eltérő célú használat, a helytelen kezelés vagy a szakszerűtlen javítás esetén nem vállalunk felelősséget az 
esetleges károkért. ezen esetekben megszűnik a garanciaigény.

Hatásmód és működési elv
a tcc rendszerrel a hajvágó olló elektromosan felforrósodik. 
a forró ollóval való vágás során a hajvégeket lezárják. ennek hatására a haj belsejében a sejtközi kötőanyag 
puha és jól működő marad. a felforrósítás fázisát és a kiválasztott hőmérsékletet led-ek )ellenőrző lámpák( jelzik. 
a vezérlőegység kézre álló kialakításának és a „multifunkciós gomb“-nak )6. poz.( köszönhető egyszerű használat 
a készülék gyors és egyszerű beállítását teszik lehetővé.

Előkészítés
szárítsa meg a hajat törölközővel, mielőtt használná a készüléket.
	 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vékonyszálú haj nagyon hamar reagál a kezelésre. 
	 soha ne használja a készüléket hajspray-vel, vagy egyéb kémiai hajápoló termékekkel együtt. 

A kívánt hőmérséklet beállítása
a kívánt névleges hőmérsékletet a „multifunkciós gomb“ segítségével kell kiválasztani. 
ez alapbeállításon 100 °c / 212 °F.

Termikus védelem
a kezelő és a vendég védelme érdekében az olló és a kések érintkező elemeinek teste hőszigetelt. 

Biztonsági kikapcsolás
a kiegészítő biztonság érdekében és ökonomikus okokból az olló fűtésfázisa 60 perc eltelte után önműködően ki-
kapcsol, amennyiben időközben a vezérlőegységen a kezelőgombot nem nyomták le. a kezelőgomb lenyomásá-
val azonban az olló azonnal újra fűthető.

Biztonsági utasítások
a szakszerűtlen használat okozta károk elkerülése érdekében a használati útmu-
tatót figyelembe kell venni és azt gondosan meg kell őrizni!

	 a szakszerűtlen használat okozta károk elkerülése érdekében a használati útmutatót 
figyelembe kell venni és azt gondosan meg kell őrizni!

 a szimbólum jelentése:
	 vigYázat: a készüléket soha nem használja víz közelében, kádban, zuha-
nyzóban, vízzel töltött tálak felett vagy nedves kézzel, illetve azt tilos vízbe 
mártani.

	 amennyiben a készüléket fürdőszobában használják, használat után ki kell 
húzni a hálózati csatlakozót, mert a víz közelsége veszélyt jelent, még akkor 
is, ha a készüléket kikapcsolták.

	 Kiegészítő védelemként javasolt egy 30 ma-nél nem nagyobb névleges kiváltó  
áramnál ellátott hibaáram védőberendezés )rcd( fürdőszoba-áramkörbe való  
beszerelése. Kérje ki villanyszerelő tanácsát.

	 Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket. 
	 vigyázat! az olló külső-belső éle )a középső csavarig( már néhány másodperc  
elteltével felforrósodik )akár 140°c / 284°F-ig(. így mindenképpen kerülje bőrének az 
olló és az élek első forró területével való érintkezését. égésveszély!

	 az olló vezetékét soha ne csavarja a vezérlőegység köré!
	 ne húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel a csatlakozó aljzatból! 
	 ne húzza az olló vezetékét éles peremeken át, ne csíptesse be és ne lépjen rá. 
	 védje a vezérlőegységet hőtől és nedvességtől. 
	 Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a készüléket vagy tisztítja azt.
	 a készüléket 8 év alatti gyermekek és azon túlmenően csökkent fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességekkel rendelkező, ill. tapasztalat és/vagy ismeret hiányában 
szenvedő személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a  
készülék használatára vonatkozó oktatásban részesültek és a használatból eredő 
veszélyeket megértették. gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. a tisztítást vagy a 
kezelő által végzendő karbantartásokat nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

	 a jelen készülék nem játék. 
	 a készülék használat során felforrósodik.
	 a készüléket csak lehűlés után szabad tárolni vagy elpakolni.
	 Minden használat előtt ellenőrizni kell a készüléket a hibátlan állapotra tekintettel!
	 a készüléket tilos üzemeltetni, ha a vezérlőegység, az olló vezetéke vagy az olló  
megrongálódott, vagy a készülék leesett! 

	 amennyiben a készülék meghibásodott, soha ne próbálja megjavítani azt, mert a 
szakszerűtlen javítások során jelentős veszélyek léphetnek fel. ellenőrizze rendszere-
sen a vezérlőegységet, az olló vezetékét vagy az ollót rongálódásokra tekintettel. 

	 a készülék elemeinek rongálódása esetén, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez vagy 
a gyártóhoz. 

	 a készüléket csak az emberi természetes haj vágására tervezték. Minden egyéb  
használat nem engedélyezettnek minősül.

	 a készüléket tilos az előírtaktól eltérő célra használni.
	 Kifejezetten tilos más emberi testszőrzet, kéz- és lábkörmök, valamint tyúkszemek 
vágására vagy eltávolítására, ill. hasonlókra használni. ezen túlmenően a jaguar 
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Felszerelés és használatba vétel 
A) Felszerelés és első kalibrálás
 Figyelem ! Mielőtt a tcc ollót használatba venné az olló csatlakoztatása előtt mindenképpen el kell  
 végezni a készülék ollóval való első kalibrálását. ehhez a következők szerint kell eljárni:

1. csatlakoztassa a vezérlőegységet )ábra 1. poz.( csatlakoztatott olló nélkül )nagyon fontos( a  
hálózati csatlakozó aljzatba. 

2. néhány másodperc elteltével felvillan a 3 piros led lámpa )7. 8. és 9. poz.(. 
3. ezt követően csatlakoztassa az ollót a vezérlőegységre. ehhez csatlakoztassa a vezérlőegység forgó 

csatlakozóját az olló csatlakozójába )3. sz. kép(. 
4. Forgassa el a vezérlőegység forgó csatlakozóját, míg az érezhetően mélyebbre csúszik az olló csatlako-

zójába )4. sz. kép(. 
5. tekerje be a menetet a forgó csatlakozó recés területén az óramutató járásával megegyező  

irányban ütközésig az olló csatlakozójába )5. sz. kép(. 
6. amint az ollót csatlakoztatta a vezérlőegységhez, a 3 led lámpa zölden felvillan. ez az olló 

vezérlőegységgel való kalibrálási fázisát jelzi. ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat.
7. ezt követően minden lámpa kialszik és a kalibrálás fázisa lezárul. 
8. a készüléket a használathoz a multifunkciós gombbal )6. poz.( újra kell indítani. )lásd ehhez a „Hasz-

nálatba vétel“ bekezdést(
9. szükség esetén az ollót le lehet venni a vezérlőegységről, de a vezérlőegységet már nem lehet a hálózati 

csatlakozó aljzatra csatlakoztatni, ha arra nem csatlakoztatták az ollót, különben egy új kalibrálásra )1-8. 
pont( van szükség. 

10. szerviz esetén egy új tcc olló vezérlőegységre való csatlakoztatásakor pontosan ugyanúgy kell eljárni, 
mint ahogyan azt 1.( – 9.( pontban leírták.

B) Használatba vétel
	 tegye az ollót a mellékelt tcc hőálló alátétre )1. sz. kép( és győződjön meg arról, hogy az alátétet 

egyenes alapra helyezte.
	 csatlakoztassa a vezérlőegységet a hálózati áramra.
	 Kapcsolja be a készüléket a „  „ jellel ellátott „multifunkciós gomb“ )6. poz.( hosszabb megnyomásával. 

ezt a standby gomb fehér led-jének felvillanása jelzi. 
	 végezzen egy vágó és/vagy érzékelő próbát egy hajtincsen annak érdekében, hogy meggyőződhessen 

arról, hogy a beállított hőmérséklet megfelel a hajtípusnak. 
A hőmérséklet kiválasztása és a fűtésfázis
a multifunkciós gomb rövid lenyomásával kiválaszthatja a gyártó által beállított 100 °c/ 212 °F-os 
hőmérsékletet. a tcc olló fűtésfázisát a pirosan világító led jelzi a „vezérlőegységen egy vékony hajtincs 
ábrázolásával“ )7( ellátott szimbólumon. a kívánt hőmérséklet elérésével a led pirosról zöldre vált. 
A hőmérséklet megváltoztatása
a „multifunkciós gomb“ újbóli megnyomásával egy fokozattal növelheti a beállított névleges hőmérsékletet, 
a maximum 140 °c / 284 °F )8. és 9. poz.( eléréséig. Kb. 3 másodperc elteltével itt is bekapcsol automati-
kusan a fűtésfázis. a „multifunkciós gomb“ újbóli rövid lenyomásakor 140 °c / 284°F-os beállított névleges 
hőmérséklet mellett a beállított hőmérséklet visszacsökken 100 °c / 212 °F-ra.
A fűtésfázis befejezése
amint a tcc olló éppen a fűtésfázisban található, úgy a „multifunkciós gomb“ hosszabb lenyomásával le 
tudja állítani a fűtésfázist.
A készülék kikapcsolása
amennyiben a készülék nincs fűtésfázisban, úgy a „multifunkciós gomb“ hosszabb lenyomásával ki tudja 
kapcsolni a készüléket. ennek során kialszik a fehér led.
Hinweise für die richtige Temperaturwahl
a( vékony szálú haj =  100 °c / 212 °F
 normális haj  =  120 °c / 248 °F
 vastag haj  =  140 °c / 284 °F
b( a szőkített hajat, vagy olyan haj esetén, amelyet közvetlenül azt megelőzően tartós hajhullám kezelésnek  
 tettek ki, mindhárom hajtípus esetén 100 °c / 212 °F-os beállított névleges hőmérséklettel kell vágni.
c( a kémiailag kezelt haj esetén a szokásosnál alacsonyabban beállított fokozatú hőmérsékletet kell  
 választani )pl. normális haj esetén 100 °c / 212 °F a szokásos 120 °c / 248 °F helyett(.

Tisztítás és ápolás
tisztítás előtt mindig figyelni kell arra, hogy kihúzza a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból és az ollónak azt 
megelőzően teljesen le kell hűlnie. soha ne merítse vízbe a készüléket.
a készüléket törölje le egy enyhén benedvesített kendővel és majd törölje azt szárazra egy puha kendővel. ne 
használjon tisztítószert, vagy hasonlókat.  

Szétszerelés
szükség esetén lehúzhatja a tcc hajvágó ollót a vezérlőegységről )lásd a 2. sz. képet(.

Az elektromos készülékekből származó hulladékok az élettartam végén
Mindannyiunk érdekében és a környezetvédelemi közös erőfeszítésekben való tevékeny részvételként:

	 a készülékre felhelyezett szemeteskuka szimbólum jelzi, hogy a jelen terméket tilos háztartási szemét-
ként kezelni.

	 adja le a készüléket egy az elektromos és elektronikus felszerelések újrahasznosítására kijelölt 
gyűjtőhelyeken. 

	 a jelen termék újrahasznosítására vonatkozó bővebb tájékoztatókért lépjen érintkezésbe az önkormá-
nyzattal vagy a hulladékelszállító vállalattal.

Törvényes garanciavállalás
az ust minden eu tagállamban az összes kisméretű elektromos készülékére törvényben meghatározott jótállást 
vállalja )2 év(, a készülék valamennyi nem kopó alkatrészére vonatkozóan. az összes nem eu tagállamban, 
kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez. a jótállás nem vonatkozik a normális kopás )a pengék élessége(, valamint 
az olyan károk, amelyek a nem megfelelő használatára vagy a készülék szakszerűtlen kezelésére vezethetőek 
vissza.

a jelen készülék megfelel az eMc-ről szóló 2004/108/eg, 
valamint az alacsony feszültségről szóló 2006/95/ec irányelveknek. 

Műszaki adatok
Megnevezés: jaguar tcc )item no. 84700(

Hálózati feszültség: 100-240 v ~ // 50/60 Hz 
output : 5 v, 4 amper
teljesítmény: 20 W
„standby“ állapot: 0,49 W
„off“ állapot: 0,46 W
az olló vezetéke: 3,00 m
szigetelési osztály: iP40
védelmi osztály: ll iec 60417-5172:  

a jelen használati útmutató a gyártónál beszerezhető. a címet a jelen használati útmutató hátoldalán találhatja. 
ezt kiegészítően letölthető a következő oldalon: www.carecut.com/betriebsanleitung.
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