
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ ANDIS
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NAUDOTOJO VADOVAS

Paveikslėlyje pavaizduotas produktas gali šiek ek skir s nuo įsigytos prekės.

Prieš  pradėdami  naudo s  naująja  ANDIS  plaukų  kirpimo  mašinėle,  a džiai

perskaitykite  visas  instrukcijas.  Reguliariai  prižiūrint  šį  i n  kslaus  kirpimo

prietaisą, jis Jums tarnaus labai ilgai.

Svarbios saugumo taisyklės
Naudodamiesi  elektriniais  prietaisais,  visuomet  laikykitės  žemiau  pateiktų

svarbiausių saugos taisyklių. Prieš pradėdami naudo  prietaisą, perskaitykite

visas naudojimo instrukcijas. Šis prietaisas nepritaikytas naudo  vaikams.

DĖMESIO! Kad nenukrėstų elektros srovė:

1. Nelieskite  prietaiso,  įkritusio  į  vandenį.  Tuoj  pat  ištraukite  prietaiso  kištuką  iš  rozetės.  Nenaudokite  prietaiso  netoli

vandens.

2. Nenaudokite mašinėlės vonioje arba duše.

3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų nesunkiai įkris  į kriauklę ar dušo kabiną. Neįmeskite ir neįmerkite

prietaiso į vandenį ar kitą skys .

4. Kaskart baigę naudo  prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo lizdo. Išjunkite prietaisą, traukdami už kištuko, o

ne laido.

5. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš prietaisą valydami, taip pat prieš nuimdami arba prijungdami prietaiso detales.

DĖMESIO! Kad nenusidegintumėte, nesukeltumėte gaisro, nenukrėstų elektra ir nesusižeistumėte:

1. Niekada nepalikite į mai nimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

2. Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai apmoky  saugiai naudo s prietaisu arba

prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suvok  naudojan s prietaisu sveikatai kylančią grėsmę.

3. Neleiskite vaikams žais  su prietaisu.

4. Naudokite  prietaisą  k  pagal  šiose  naudojimo  instrukcijose  nurodytą  paskir  ir  laikydamiesi  instrukcijų  nurodymų.

Nenaudokite kitokių nei ANDIS rekomenduojamų kirpimo galvučių.

5. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei jis prastai veikia, jei prietaisas buvo numestas, pažeistas arba

įmestas į vandenį. Nuneškite prietaisą į ANDIS įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai prietaisą apžiūrėtų

ar pataisytų.

6. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.

7. Nekiškite ir neleiskite, kad į prietaiso angas patektų pašalinių daiktų.

8. Nenaudokite atvirame ore. Nenaudokite ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.

9. Nenaudokite prietaiso, jei pažeis  ar sugedę prietaiso ašmenys ar kirpimo galvutė, kad nepažeistumėte odos.

10. Norėdami išjung  prietaisą, nustatykite „0“ parink  ir ištraukite kištuką iš rozetės.

11. DĖMESIO: naudodami prietaisą, nepadėkite ir nepalikite jo ten, kur jam galėtų pakenk  naminiai gyvūnai arba atmosferos

sąlygos.

12. Reguliariai patepkite prietaiso ašmenis aliejuku. Naudojant prietaisą, jo ašmenys gali įkais .

13. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Naudojimas

SVARBU  !    Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju  
nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Prieš įjungdami prietaisą, nuimkite ašmenų apsaugą. Įstatykite prietaiso kištuką į kintamosios srovės elektros lizdą (230 V, 50 Hz,

arba kaip pažymėta ant prietaiso).

Norėdami įjung  prietaisą, mygtuku pasirinkite ON padė . Norėdami nutrauk  darbą, grąžinkite įjungimo mygtuką į pradinę padė .

Baigę naudo  prietaisą, suvyniokite laidą ir laikykite prietaisą saugioje vietoje.

Kirpimo galvučių naudojimas
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Kai kurie modeliai neturi kirpimo galvučių. Galvučių ilgis ir skaičius priklauso nuo mašinėlės modelio.

Norėdami už krin  ilgesnį kirpimą, galite prijung  bet kurią  kirpimo galvutę, nkamą Jūsų ANDIS mašinėlės modeliui.  Kirpimo

galvutės yra lengvai prijungiamos. Pridėkite kirpimo galvutės dantukus prie ašmenų ir pastumdami užfiksuokite. Norėdami nuim

kirpimo galvutę, esiog ją patraukite (A ir B pav.).

Kirpimo galvutės nukreipia plaukus link ašmenų ir leidžia kontroliuo  kirpimo ilgį. Kirpimo ilgis nurodytas ant kiekvienos kirpimo

galvutės (žr. lentelę). Įvairūs ašmenų kampai, plaukų tekstūra ir storis gali turė  įtakos kirpimo ilgiui.

Kirpimo ašmenų reguliavimas

ANDIS kirpimo mašinėlės ašmenys yra lengvai reguliuojami.  Kad ir  kaip ke ntumėte apkirp  plaukus, pakaks nykščiu perjung

reguliavimo rankenėlę. Nustačius statmeną padė , ašmenys paruoš  trumpiausiems ir ksliausiems kirpimams (C pav.).

Prietaiso priežiūra
Neleiskite  prietaiso  valy  ir

taisy  suaugusiųjų

neprižiūrimiems vaikams.

Vidinės mašinėlės detalės dar

gamykloje  pateptos  alyva.

Prižiūrėkite prietaisą k pagal

naudotojo  vadove  esančius

nurodymus  ir  patys

nesiimkite  papildomų

prietaiso tvarkymo darbų. Jei

prietaisą  reikia  taisy ,  tai

atlik  leiskite  kvalifikuotam

ANDIS  įgalioto  techninio

aptarnavimo  centro

personalui. 

Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju gamintojui, įgaliotam klientų aptarnavimo centrui ar kitam įgaliotam

specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

Galios reguliavimas

Mašinėlės įtampos nustatymai parink  dar gamykloje. Tačiau gali bū , kad dėl įtampos svyravimų reikės parink  Jūsų naudojimo

vietai nkamesnius galios nustatymus. Pridėję mašinėlę prie plaukų ir išgirdę tarškėjimą, žinosite, kad reikia pareguliuo  prietaiso

galios nustatymus. Įjungus prietaisą, visiškai normalu, kad pasigirsta trumpalaikis tarškėjimas. 

Norėdami pareguliuo  prietaiso nustatymus:

1. Patepkite ašmenis aliejumi.

2. Galios reguliavimo varžtą rasite apa nėje korpuso dalyje, priešais mygtuką (D pav.).

3. Įjunkite prietaisą.

4. Naudodami  nkamą  atsuktuvą,  sukite  galios  varžtą  pagal  laikrodžio  rodyklę,  kol  prietaisas  pradės  nepertraukiamai

tarškė . Tada pamažu sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol tarškėjimas liausis.
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5. Atlikus šiuos veiksmus, bus parink  op malūs prietaiso galios nustatymai.

Galios varžtas – svarbi prietaiso detalė. Keiskite ją k kitu originaliu gamintojo galios varžtu.

Ašmenų temperatūra

Kadangi  ANDIS  mašinėlės  ašmenys  yra  greitaeigiai,  reguliariai  krinkite,  ar  ašmenys,  ypač  trumpo  kirpimo,  neperkaito.  Jeigu

ašmenys yra labai įkaitę, įmerkite k ašmenis į „ANDIS Blade Care Plus“ arba užtepkite ant jų „ANDIS Cool Care Plus“ ir tada ANDIS

kirpimo mašinėlių aliejuko.

Jeigu prietaisas turi  keičiamus ašmenis,  galite  juos pakeis ,  kad palaikytumėte normalią  ašmenų temperatūrą.  Kirpėjai  neretai

naudoja keletą to pa es ilgio kirpimo galvučių.

ANDIS plaukų kirpimo mašinėlės ašmenų priežiūra

 Tepkite prietaiso ašmenis aliejuku kiekvieną kartą prieš naudodami, naudodami ir baigę naudo  mašinėlę. 

 Jei ašmenys sulėtėja ar palieka ant odos pėdsakų, tai reiškia, kad reikia patep  ašmenis aliejuku. Kad aliejukas nepatektų į

variklį, laikykite prietaisą padėtyje, pavaizduotoje D paveiksliuke. 

 Užlašinkite kelis ANDIS aliejuko kirpimo mašinėlėms lašus ant kirpimo ašmenų viršaus ir šonų (E pav.). Aliejaus perteklių

nuo ašmenų nuvalykite minkštu ir sausu skudurėliu. 

 Purškiamų drėkinamųjų medžiagų sudėtyje esančio aliejaus nepakanka, kad ašmenys būtų nkamai drėkinami, tačiau šios

medžiagos padės atvėsin  prietaisą. 

 Pakeiskite sugedusius ar aplūžusius ašmenų, kad išvengtumėte sužeidimų. 

 Susikaupusius plaukus iš ašmenų pašalinkite naudodami nedidelį šepetėlį ar seną dantų šepetuką. 

 Jei norite išvaly  ašmenis, siūlome įmerk  k prietaiso ašmenis į negilų dubenėlį su ANDIS kirpimo mašinėlių aliejuku

(prietaisas tuo metu turėtų bū  įjungtas). Turėtų pasišalin  tarp ašmenų susikaupę nukirp  plaukai ir nešvarumai. 

 Baigę valy ,  išjunkite  plaukų kirpimo mašinėlę  ir  nuvalykite  ašmenis  sausu skudurėliu.  Galėsite  vėl  naudo  prietaisą

plaukų kirpimui.

Ašmenų nuėmimas ir kei mas

Norėdami nuim  mašinėlės ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą iš mai nimo lizdo. Apverskite kirpimo mašinėlę taip, kad ašmenų

dantukai žiūrėtų į apačią. Padėkite prietaisą ant plokščio paviršiaus. Atsukite ašmenų varžtus ir nuimkite ašmenis.

Norėdami įstaty  naujus ašmenis, įstatykite mažesnius viršu nius ašmenis į vietą (F pav.). Išlygiuokite varžtų skylutes apa niuose

ašmenyse  ir  dvi  skylutes  prietaiso  korpuse,  tada  pradėkite  suk  varžtus,  bet  neįsukite  jų  iki  pat  galo.  Apverskite  prietaisą  ir

išlygiuokite apa nius ašmenis taip, kad abiejų ašmenų dantukai atsidurtų lygiagrečiai, bet apa niai dantukai šiek ek kyšotų virš

viršu nių. Kerpant plaukus, prieš tai ne nkamai išlygiavus ašmenis, jie gali subraižy  odą.

Prietaiso taisymas techninio aptarnavimo centre
Ilgą laiką naudojant ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę ir atšipus jos ašmenims, rekomenduojame nusipirk  naujus ANDIS ašmenis,

kreipian s į prekybos agentą arba ANDIS įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Tinkamas prietaiso išme mas
 Šis  simbolis  reiškia,  kad  Europos  Sąjungos  šalyse  draudžiama  šį  prietaisą  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Tinkamai

atsikratydami pasenusiais prietaisais, užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai, be to, ska nate

aplinką tausojan  resursų naudojimą.

Atsikratykite a tarnavusiu prietaisu vie niame bui nės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre, kad produktas būtų

perdirbamas.

DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso, jeigu greta iš atsukto čiaupo teka vandens srovė. Nelaikykite prietaiso po vandens

srove ir nemerkite jo į vandenį. Vanduo gali pakenk  kirpimo mašinėlei, be to, padidėja elektros šoko rizika. ANDIS neatsako

už sužeidimus, įvykusius neatsakingai ir ne nkamai naudojant prietaisą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


