
ANDIS
Plaukų kirpimo mašinėlė

Mod. AGC, AGC2, AGI

Naudojimo instrukcija

Sveikiname! Jūs ką tik prisijungėte prie aukščiausios klasės Andis firmos produkcijos naudotojų
būrio. Jau nuo 1922 metų aukštas meistriškumo lygis ir aukštos kokybės dizainas yra skiriamieji
Andis produkcijos ženklai.

Nuotraukose pavaizduotas prietaisas gali skirtis nuo tikrojo produkto.

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKL ĖS

Būkite atsargūs, kai naudojatės elektriniu prietaisu. Prieš pradėdami naudotis Andis plaukų
kirpimo mašinėle, perskaitykite naudojimo instrukcijas. Vaikams neleidžiama naudoti prietaiso.

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:
1. Nelieskite prietaiso, jei jisįkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių.
2. Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis galiįkristi į praustuvą ar vonią. Nepanardinkite prietaisoį

vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Traukite suėmę už kištuko, o ne

laido.
5. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš valydami prietaisą ir keisdami jo dalis.

DĖMESIO: nor ėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:
1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jisįjungtasį elektros lizdą.
2. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine

negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent tokie asmenys yra
prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.

3. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų, nei rekomenduoja Andis.
5. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis

neveikia taip, kaip turėtų, arba jei jis buvo nukritęs, įkritęs į vandenį ar kitaip pažeistas.
Pristatykite prietaisą į autorizuotą Andis techninio aptarnavimo centrą, kuriame jis bus
patikrintas arba pataisytas.

6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuoįkaitusių paviršių.
7. Niekada nekiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerozoliniai produktai

(purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys pažeisti. Tai galipažeisti jūsų odą.
10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite jungiklį ties „0“ ir ištraukite kištuką iš lizdo.
DĖMESIO: Nepalikite prietaiso greta naminių augintinių arba lauke.
Naudojimo metu peiliukai galiįkaisti. Kad išvengtumėte nudegimų, nuolatos juos tikrinkite.
Dažnai sutepkite peiliukus alyva.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis prietaisu, pirmiausia sutepkite ašmenis alyva. Kitu
atveju, prietaisas gali nepataisomai sugesti!
Prieš pradėdami naudoti savo naująją Andis plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite instrukcijas.
Tausokite šį puikų, preciziškai sukurtą prietaisą ir jis jums tarnaus ilgą laiką.
Elektros tinklo reikalavimai: 230 – 240 V, 50 ciklo AC srovė.

Rekomenduojama kirpti tiktai švarius,sausus plaukus.
Prieš kerpant gyvūną rekomenduojama kailį išplauti du kartus su šampūnu ir gerai iššuk
uoti, kad kailis būtu švarus ir minkštas. Taip užtikrinsite peiliuk ų ilgaamžiškumą.
Garantija peiliukams netaikoma.

VEIKIMO GREI ČIO PASIRINKIMAS
Ši plaukų kirpimo mašinėlė gali turėti vieną (vidutinis) arba
du (vidutinis ir greitas) greičio režimus. Vidutinis greitis (#1)
tinkamas visiems kirpimo atvejams, o didelį greitį ( # 2)
rinkitėskirpdamitasvietas,kurioseplaukų daugiau.
Kad įjungtumėte prietaisą, paspauskiteužraktomechanizmą ir
pastumkite įjungimo jungiklį į norimą padėtį. Norėdami
išjungti prietaisą, paspauskite užrakto mechanizmą ir
pastumkitejungiklį atgal į jo pradinę padėtį. Baigę naudotis
prietaisu,ištraukitekištuką iš elektroslizdo, suvyniokitelaidą
ir padėkite jį į saugią vietą.

PRIEŽI ŪRA
Prietaiso išorinis mechanizmas buvo suteptas gamykloje. Prižiūrėkite prietaisą tik taip, kaip
nurodyta šiose instrukcijose.
Jei pažeistas prietaiso laidas, jį sutaisyti arba pakeisti gali tik kvalifikuoti autorizuototechninės
priežiūros centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.

AŠMENŲ NUĖMIMAS
Norėdami nuimti ašmenų dalį, pirmiausia ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Paspauskite
ašmenų nuėmimo mechanizmą, esantį po ašmenų vyriu (Pav. A). Laikykite jį įspaudę ir
pastumkite ašmenis žemyn, o tada švelniai pastumkite juosį priekį (Pav. B) ir visiškai
nutraukite nuo vyrio. Jei ašmenų vyris užstrigtų, mažu atsuktuvu atlaisvinkite vyrio liežuvėlį
nuo prietaiso (Pav. C).PASTABA: priekinėje prietaiso dalyje, po ašmenimis, gali susikaupti
plaukų. Nuimkite ašmenis nuo prietaiso ir išvalykite plaukus mažušepetėliu (ši anga
vaizduojama Pav. D).

AŠMENŲ PAKEITIMAS
Kad pakeistumėte ašmenis, ašmenų kronšteiną užmaukite ant vyrio, esančio ant prietaiso (Pav.
E). Įjungę prietaisą, pastumkite ašmenis link prietaiso, kad jie užsifiksuotų savo vietoje.

AŠMENŲ TEMPERAT ŪRA
Dėl didelio greičio, naudojimo metu ašmenys galiįkaisti, todėl nuolatos juos tikrinkite. Jei jie
pernelygįkaito, panardinkite ašmenisį specialią ašmenų priežiūros priemonę „Andis Blade
Care Plus“ arba užtepkite jos ant peiliukų. Tuomet sutepkite peiliukus alyva „Andis Clipper
Oil“. Jei turite tokio paties dydžio ašmenų, pakeiskiteįkaitusius ašmenis kitais.

AŠMENŲ PRIEŽI ŪRA
Peiliukus sutepti būtina prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Kelis lašelius alyvos
tepkite ant ašmenų viršutinės ir šoninės dalies (žr. Pav. F). Minkšta, sausa šluoste nuvalykite

alyvos perteklių. Purškiami lubrikantai nepakankamai sutepa ašmenis, tačiau puikiai juos vėsina.
Kad išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius ar pažeistus ašmenis. Plaukus iš
ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar netgi senu dantų šepetėliu. Kad nuvalytumėte ašmenis,
rekomenduojame pamerktiįjungtą prietaisą (tik ašmenis!)į negilų indą su alyva „Andis Clipper
Oil“. Tokiu būdu pašalinsite visus susikaupusius plaukus ir nešvarumus.Baigę valymą, išjunkite
prietaisą, o ašmenis nusausinkite sausa šluoste. Dabar vėl galite naudoti prietaisą.
Jei po valymo ašmenys kerpa nekokybiškai, tarp viršutinių ir apatinių ašmenų gali būti įstrigusių
plaukų. Jei taip nutiktų, nuimkite ašmenis nuo prietaiso. Stumkite viršutinius ašmenis į vieną
pusę, bet nenuimkite jų visiškai nuo prietaiso (Pav. G). Sausa šluoste nuvalykite tarp ašmenų
esantį paviršių. Lašelį alyvos užtepkite toje vietoje, kur susikerta viršutiniai ir apatiniai ašmenys
bei ant pagrindo, kuriuo slankiojami ašmenys (Pav. G). Dabar viršutinius ašmenis pastumkiteį
kitą pusę ir kartokite aprašytus veiksmus. Baigę procedūrą, sulygiuokite viršutinius ir apatinius
ašmenis. Prietaisą laikykite taip, kad ašmenys būtų nukreipti į apačią: tai padės išvengti alyvos
patekimoį prietaiso korpusą.
SENŲ AŠMENŲ PAKEITIMAS
Jei prietaiso ašmenys nebekerpa tinkamai (išbandykite visus), prietaiso ašmenųmechanizmą
reikia pakeisti nauju.
Kad pakeistumėte šią prietaiso dalį:
• Nuimkite ašmenų dalį (Pav. H).
• Nuimkite dangtelį (Pav. I).
• Atsukite mechanizmą laikančius varžtelius (Pav. J).
• PASTABA: prieš nuimdami ašmenų mechanizmą, atkreipkite dėmesį į jo padėtį prietaise,

nes tai padės įstatyti naująmechanizmą. Išimkite ašmenųmechanizmą (Pav. K).
• Mechanizmo guolis turi būti savo žemiausioje padėtyje. Jei taip nėra, pirštu pastumkite jį į

žemiausią padėtį (Pav. L ir M).
• Įdėkite naująmechanizmą, sulygiuokite varžtelių skylutes ir pastumkite žemyn (Pav. K).
• Pritvirtinkite mechanizmą prisukdami varžtelius (Pav. J).
• Uždėkite dangtelį (Pav. I).
• Uždėkite ašmenų dalį (Pav. N).
Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kirpimo mašinėlės ašmenys atšips, patartinaįsigyti
naują ašmenų rinkinį. Jį galite įsigyti prietaiso pirkimo vietoje arba autorizuotame Andis
aptarnavimo centre.

TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Šis simbolisantprietaisoreiškia, kadvisojeEuroposSąjungojeprietaisasnegalibūti
išmestaskartusukitomis buitinėmis atliekomis.Kad apsaugotumėtegamtą ir
žmonių sveikatą nuožalos,sukeltosnetinkamoatliekų tvarkymo,atsakingai
pasirūpinkitešio produktoperdirbimu.Pristatykiteprietaisą į elektrinių prietaisų
surinkimovietasarbasusisiekitesuprekybosvieta.

DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso būdami duše, niekada nepanardinkite joį vandenį ir
nepakiškite po tekančio vandens srove: elektros šoko pavojus.Andis neprisiima atsakomybės
dėl žalos ar sužeidimų, atsiradusių nepaisant šių nurodymų.

PLAUK Ų KIRPIMO MAŠIN ĖLI Ų PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA
NETAIKOMA

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


