
Andis nagų šlifavimo prietaisas

Modelis: ANG-1

Sveikinameįsigijus aukščiausios klasės

Andis nagų šlifavimo prietaisą. Nuo

1922m. Andis skiriamasis bruožas yra

kruopštus meistriškumas ir kokybiškas

dizainas.

Produkto dizainas gali skirtis nuo

pavaizduoto paveikslėlyje.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis pagrindinių
saugos reikalavimų. Todėl, prieš pradėdami naudoti Andis nagų
šlifavimo prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas.

PAVOJUS

Siekdami sumažinti elektros šoko riziką:
1. Nelieskite prietaiso, jei jisįkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite

prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite prietaiso vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis galiįkristi į vonią ar į kriauklę.

Nemerkite ir nemeskiteį vandenį ar į kitą skystį.

4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš
elektros lizdo.

5. Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo prieš valydami,
nuimdami ar keisdami prietaiso dalis.

ĮSPĖJIMAS

Siekdami sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos
pavojų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jį naudoja vaikai ar
žmonės su negalia ar prietaisas yra naudojamas šalia jų.

2. Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje
naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite prietaiso priedų, jei jie
nebuvo rekomenduoti Andis kompanijos.

3. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukaspažeistas
arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, pažeistas ar
įmerktasį vandenį. Pristatykite prietaisą įAndis garantinį
servisą apžiūrai ir remontui.

4. Prietaiso laidą laikykite toliau nuoįkaitusių paviršių.
5. Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso

ertmes.
6. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje

naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
7. Nelieskite nagų šlifavimo prietaiso antgaliuko ar jį laikančio

fiksavimo žiedo iš karto po naudojimosi prietaisu, nes šios
dalys gali būti įkaitusios ir nudeginti odą.

8. Išjungdami prietaisą, pirmiausiai nustatykite jungiklį į padėtį
„0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

9. Reguliariai valykite prietaiso ventiliacines angas, išsiurbdami
nešvarumus siurbliuku. Prietaiso viduje susikaupę nešvarumai
gali jį sugadinti.

10. Naudodami nagų šlifavimo prietaisą, visuomet dėvėkite
apsauginius akinius. Nedėvėkite laisvų rūbų ir nesegėkite laisvų



papuošalų, kai naudojatės prietaisu. Jei jūsų plaukai ilgi,
susiriškite juos.

11. Neleiskite gyvūnui laižyti ar liestiįjungto prietaiso.
12. Nagų šlifavimo metu, nelaikykite nagų šlifavimo prietaiso

antgaliuko vienoje vietoje ir nespauskite jo, nes galite pažeisti
nagą.

13. Įsitikinkite, kad šlifavimo antgaliukas yra teisingaiįstatytasį
vietą ir pritvirtintas, prieš pradėdami naudoti prietaisą. Prieš
kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad pagrindinis antgalis,
ant kurio maunamas abrazyvinis šlifavimo cilindras, yra
tinkamo dydžio ir tvirtai laiko cilindr ą. Jei šlifavimo
cilindras yra per didelis, šlifavimo metu jis gali nukristinuo
antgalio ir sužeisti gyvūną ar žmogų.

14. Nepalikiteįjungto nagų šlifavimo prietaiso be priežiūros.
15. ĮSPĖJIMAS: naudojimo metu nepalikite prietaiso ten, kurjį

gali pagriebti gyvūnai arba kur jis gali būti paveiktas netinkamų
oro sąlygų.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS.

PRODUKTAS SKIRTAS PROFESIONALIAM
NAUDOJIMUI.

NAUDOJI MOSI INSTRUKCIJOS

ĮRANKIO PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS SROV ĖS

Nagų šlifavimo aparatas parduodamas kartu su elektros energijos
adapteriu. Prijunkite nagų šlifavimo aparatą prie elektros energijos
adapterio (1 paveikslas). Tuometįkiškite prietaiso kištuką į elektros
lizdą. Tinka 100-240V galios 50/60 ciklo (arba kaip nurodyta ant
paties prietaiso) AC elektros šaltinis.

2 PAVEIKSLAS

Prieš pradėdami naudoti savo
naująjį Andis nagų šlifavimo
prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktas
instrukcijas. Preciziškai
pagamintas prietaisas
nusipelno atitinkamos
priežiūros, kurios dėka
naudositeįrankį daug metų.

1 PAVEIKSLAS

3 PAVEIKSLAS



NAGŲ ŠLIFAVIMO PRIETAISO MONTAVIMAS

Andis nagų šlifavimo komplekte rasite dviejų dydžių nagų
šlifavimo antgalius ir abrazyvinius šlifavimo cilindrus:6,4mm ir
12,7mm (2 paveikslas).

Šlifavimo antgalio išėmimas (4 paveikslas):įspauskite žiedo
fiksavimo mygtuką ir veržliarakčiu pasukite antgalio tvirtinimo
žiedą pagal laikrodžio rodyklę.
Šlifavimo antgalio uždėjimas: įstatykite šlifavimo antgalį
prietaisą. Laikydami įspaustą žiedo fiksavimo mygtuką, sukite
antgalio tvirtinimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę, kol šis
užsifiksuos. Veržliarakčiu sukite antgalio tvirtinimo žiedą prieš
laikrodžio rodyklę, kol antgalis bus tvirtai užfiksuotas (5
paveikslas).
Abrazyvinio šlifavimo cilindro keitimas: atlaisvinkite varžtelį,
naudodami priešingame veržliarakčio gale esantį mažą atsuktuvą,
taip sumažindami antgalio galvutę, kad būtų lengva nuimti
abrazyvinį šlifavimo cilindrą. Užmaukite naują šlifavimo cilindrą
ant antgaliuko ir atsuktuvu pasukite varžtelį, kol antgalio galvutė
padidės tiek, kad šlifavimo cilindras tvirtai laikytųsi.

4 PAVEIKSLAS 5 PAVEIKSLAS

PASIRUOŠIMAS NAGŲ ŠLIFAVIMUI

Prieš šlifuodami gyvūno nagus:
1. Prieš rodydami gyvūnui prietaisą, leiskite jam priprasti, kad jo

letenos yra liečiamos. Pažaiskite su letenėlėmis keletą minučių,
kad gyvūnas tinkamai nusiteiktų.

2. Prieįjungdami prietaisą, leiskite gyvūnui jį pauostyti.
3. Įjunkite prietaisą ir palaukite, kol gyvūnas pripras prie

skleidžiamo garso. Liepkite jam sėdėti, kol jūs laikoteįjungtą
prietaisą rankoje.

4. Kai gyvūnas pripras prieįrankio, pamėginkite paliesti juo
gyvūno nagą. Tik palieskite, bet nešlifuokite.

5. Gali prireikti pakartoti šiuos žingsnius keletą kartų.

NAGO ANATOMIJA

Prieš pradėdami šlifuoti gyvūno
nagus, jūs turite tiksliai žinoti,
kur yra nago gyvuonis. Šuns
nago išorė yra labai kieta,
sauganti minkštą gyvuonį,
kuriame yra nervų galūnės ir
kraujagyslės. Jei šlifavimo metu
pasieksite gyvuonį, šuniui ims
skaudėti ir nagas pradės
kraujuoti.
Šviesiuose šuns naguose rausvą

gyvuonį galima pamatyti, todėl
yra lengviau jo nepažeisti. Jei šuns nagai margi, gyvuoniesilgį galite
nuspėti pažvelgę į šviesiuosius nagus. Nuolatos patikrinkite šlifuojamą
nago paviršių, ieškodami tamsios dėmelės viduryje. Ji identifikuoja
gyvuonies pradžią, todėl būkite itin atsargūs ir, pamatė dėmelę,
daugiau nebešlifuokite. 6 paveiksle pavaizduotas idealusnagų
šlifavimo kampas ir gyvūno nago gyvuonies apytikslė pozicija.



GYVŪNO SAUGUMAS IR AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS

Nagų šlifavimo metu gyvūnas turėtų būti pririštas. Rekomenduojama,
kad procese dalyvautų žmogus, kuris, reikalui esant, prilaikytų gyvūną.
Saugokitės, kadį besisukančias prietaiso dalis nepatektų plaukų. Jei į
prietaisą pateks plaukų ar besisukantis antgaliukas pajus
pasipriešinimą, prietaisas automatiškai išsijungs. Jei prietaisas išsijungė
automatiškai, po kelių sekundžių jis vėl įsijungs, jei pasipriešinimas ar
patekę plaukai bus pašalinti.

NAGŲ ŠLIFAVIMAS

Andis nagų šlifavimo prietaisas turi dvi greičio padėtis: lėtą ir greitą.
Naudokite lėtesnį greitį (#1) daugumai gyvūnų. Didesnį greitį (#2)
naudokite didelių gyvūnų nagų šlifavimui arba nagų poliravimui.
Įjunkite nagų šlifavimo prietaisą nustatydami jungiklį ties padala#1
arba#2. Norėdami išjungti prietaisą, grąžinkite jungiklį į pradinę padėtį
(#0). Baigę darbą, suvyniokite prietaiso laidą ir įdėkite prietaisą į
specialų krepšį.

1. Įjunkite prietaisą, pasirinkdami lėtesnį (7000 RPM) arba
didesnį (12000RPM)
greitį.

2. Tvirtai laikydami
gyvūno koją, atskirkite
jo pirštus,įkišdami tarp
jų savo nykštį.
Nustumkite plaukus
nuo nago, kad jie
nesiveltų ir prietaisas jų
neįtrauktų. Galite
apmauti gyvūno koją

o plaukai liktų kojinėje.
3. Viena ranka valdykite prietaisą, o kitos rankos nykščiu ir

smiliumi tvirtai laikykite nagą, kurį šlifuojate. Taip kiek
įmanoma sumažinsite vibravimą ir padėsite gyvūnui jaustis
patogiau.

4. Kad paviršius būtų lygus, šlifuokite nuo nago viršaus pėdutės
link.

5. Judinkite prietaisą į šonus šlifuodami kiekvieną nagą. Jei ilgai
laikysite prietaisą vienoje vietoje, nagas gali likti nelygus ar per
daug nušlifuotas.Nelaikykite besisukančio nagų šlifavimo
antgalio vienoje nago vietoje ilgiau, nei 3 sekundes.

6. SVARBU: šlifuodami nagą niekada nespauskite per stipriai.
Leiskite besisukančiam antgaliui pačiam šlifuoti nagą.
Nespauskite besisukančio šlifavimo antgalio. Bet koks
spaudimasįkaitina nagą ir gyvūnui ims skaudėti.

7. Pradėdami šlifuoti nagus nedarykite staigių judesių, lėtai
priglauskite besisukantį šlifavimo antgalį prie nago. Priešingu
atveju nagų šlifavimo aparatas nuo sukimosi jėgos gali išsprūsti
jums iš rankų ir sužeisti gyvūną.

INSTRUKCIJOS VARTOTOJUI

Vidinis jūsų nagų šlifavimo aparato mechanizmas buvo suteptas
gamykloje. Priežiūra ar remontas, išskyrus nurodytą šioje instrukcijoje,
negali būti atliekamas niekur kitur, tik Andis garantiniame servise.

PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA

- Po kiekvieno naudojimosi nuvalykite ar nupūskite dulkes ir
kitus nešvarumus nuo nagų šlifavimo aparato.

- Prietaiso valymui naudokite minkštą šluostę.
- Susidėvėjusiusabrazyviniusšlif avimo cilindrusar kitus

nailonine kojine, per
kurią iškištumėte nagus,

7 PAVEIKSLAS antgalius pakeiskite naujais.



- Periodiškai patikrinkite, ar nepažeistas nagų šlifavimo aparatas
ir laidai.

PRIEDAI

Papildomų nagų šlifavimo antgaliukų ir kitų dalių galite užsisakyti
papildomai. Apsilankykitewww.grozioprekes.ltarba kreipkitės
telefonu 8 -37 75 90 25.

ĮSPĖJIMAS : niekada nelaikykite rankoje Andis nagų šlifavimo
aparato, kol prausiatės ar plaunate ką nors po tekančio vandens srove
ir niekuomet nekiškite prietaiso po tekančio vandens srove ir
nemerkite jo į vandenį. Tai gali sukelti elektros šoką ir sugadinti
prietaisą. Prietaisui sugedus dėl tokio neapdairumo, garantija nebus
taikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso)centras
Neries krantinė 18,
Kaunastel.: (8-37)

215104
www.krinona.lt


