Tillykke med din nye og
forbedret Moser ChroMini
ChroMini Pro 1591Q
Der er kommet en ny og forbedret Moser ChroMini på market, den heder ChroMini Pro.
Den nye ChroMini har typenummer 1591Q.
Den nye ChroMini Pro 1591Q kan kun lade i den laderstander, der medfølger. Dette betyder, at
hvis du har en ældre model af ChroMini kan du ikke oplade ChroMini Pro 1591Q i dennes stander.
Gør du alligevel dette, vil du ikke ødelægger maskinen, den vil blot ikke oplade.
ChroMini Pro 1591Q oplader på kun 2 timer, hvor de ældre modeller som ChroMini 1591B,
oplades på 16 timer.
Herunder ses den nye model ChroMini Pro 1591Q sammenlignet med den
tidligere model ChroMini 1591B.

ChroMini Pro 1591Q

ChroMini 1591B

Brug altid den ladestander du har modtaget sammen med maskinen!

Vigtig Info
Reklamationsret og vejledningen om vedligeholdelse af moser klippemaskine.
For at opretholde reklamationsretten er det vigtigt at din Moser klippemaskine vedligeholdes.
Læs derfor vejledningen om vedligeholdelse og reklamationsret (der ligger i Moser kassen)
grundigt igennem inden du tager din nye Moser maskine i brug.
Der gives 1 års reklamationsret på Moser klippemaskiner fra købsdato, hvis vejledningen om
vedligeholdelsen er overholdt.
Der gives ikke reklamationsret på et skærehoved.
Hvis der er fejl eller mangler på din Moser klippemaskine eller skærehoved, bedes du kontakte
Salonsupport.dk med det samme.
Her er et par gode tips til at give din klippemaskine et godt og langt liv:
•

Batteriet bliver ‘dovent’ af korte opladninger, oplad derfor altid batteriet helt.

•

Rens skærehovedet jævnligt for hår ellers kan skærebladet og batteriet ødelægges.
Du kan på typerne LI+PRO, LI+PRO mini, Chromstyle, ChroMini, Chromstyl PRO,
ChroMini PRO, Genioplus, Genio, Easystyle, 1556 AKKU, klikke skærehovede af ved
et tryk, som vist på billedet.

•

Det er vigtigt at give olie jævnligt (ca. en gang om dagen) elles ødelægges
skærebladet og batteriet

