
D-4D plaukų kirpimo mašinėlė

Naudojimosi instrukcijos



Sveikiname! Jūs ką tik įsigijote aukščiausios klasės Andis plaukų kirpimo mašinėlę.

SAUGUMOINSTRUKCIJOS
Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi
prietaisu, būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas.

PAVOJINGA
1. Jeiprietaisasįkrito į vandenį, jokiu būdu jo nelieskite.Kuo greičiau išjunkiteprietaisą iš

maitinimo šaltinio.
2. Nenaudokiteprietaisojei maudotės voniojear duše.
3. Nelaikykiteprietaisotokiosevietose,kur jis gali sušlapti. Jokiubūdu neįmerkiteprietaisoį

vandenį ar kitą skystį.
4. Baigę naudotisprietaisuvisadaišjunkite jį iš maitinimošaltinio.
5. Prietaisą būtina išjungti iš maitinimošaltinio prieš valant,nuimantaruždedantpriedus.

DĖMESIO
1. Niekadanepalikiteįjungtoprietaisobepriežiūros.
2. Jeiprietaisunaudojasivaikai ar invalidai, reikalingagriežtasuaugusiųjų priežiūra.
3. Prietaisą naudokitetik pagalpaskirtį, taip kaip nurodytanaudojimosiinstrukcijose.

Nenaudokite neoriginalių priedų.
4. Nenaudokiteprietaiso,jei pažeistasjo jungiklis armaitinimokabelis,jei jis veikia

netinkamai ar jei buvo numestas ir pažeistas, taip pat jei sušlapo. Jei taip atsitiktų,
pristatykite prietaisą į garantinio aptarnavimo centrą.

5. Maitinimo kabelį laikykite atokiaunuokarštų paviršių.
6. Niekadanedėkite jokių daiktų į jokią prietaisoangą.
7. Nenaudokiteprietaisolaukear ten,kur naudojamiaerozoliai.
8. Nenaudokiteprietaiso,jei pažeisti jo ašmenys,nesgali pažeisti odą.
9. Norėdamiišjungti, nustatykitejungiklį į padėtį „OFF“ ir ištraukitemaitinimokabelį iš

maitinimo lizdo.
SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS
Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Prieš pradedant naudotis plaukų kirpimo mašinėle, prašome perskaityti naudojimosi
instrukcijas. Prižiūrėkite prietaisą pagal naudojimosi instrukcijas ir jis jums tarnaus ne
vienerius metus.

PAKROVĖJAS
Prieš kraudami prietaisą būtinai perskaitykite instrukcijas. Išpakuokite prietaisą iš
pakuotės ir įjunkite i maitinimo šaltini (230-240V), kaip nurodyta ant prietaiso. Pažiūrėkite,
kad prietaiso jungiklis (ON/OFF) būtų padėtyje „OFF“. Įstatykite prietaisą į pakrovėją. Ant
pakrovėjo užsidegs žalia lemputė. Gamykloje prietaisas nebuvo pakrautas. Prieš
naudojant prietaisą pirma karta, kraukite j į 12 valandų.

Jei prietaiso nenaudojate, galite palikti jį krautis. Pakrovėjas pilnai pakraus bateriją.. Prietaisas
turi nikelio bateriją, kurios neįmanoma perkrauti. Tačiau rekomenduojame atjungti prietaisą,
jei jis nenaudojamas septynias ar daugiau dienų.



Dėmesio:norėdami pilnai išnaudoti savo prietaiso bateriją, sekite sekančius punktus:
1. Sutepkitepeiliukus.Įjunkiteprietaisą ir laikykite, kol išsikrausbaterija.Nebūtina

laukti, kol prietaisas visiškai sustos.
2. Išjunkiteprietaisą ir kraukitepernaktį.
3. Šia operaciją atlikite kasšešiasdešimt dienų.

JEI BATERIJA NESIKRAUNA
1. Patikrinkite,ar naudojamaįtampaatitinkanurodytąją antprietaiso.
2. Patikrinkite,ar atitinkakontaktaitarpplaukų kirpimo mašinėlės ir pakrovėjo. Jei

kontaktai yra palenkti, išjunkite pakrovėją iš elektros šaltinio ir pataisykite
kontaktus.

3. Įsitikinkite, kadkontaktaiantprietaisoir pakrovėjo yra švarūs.Jeine,tuomet
išjunkite pakrovėją iš elektros šaltinio ir nuvalykite kontaktus.

4. Jeiprietaisasvis tiek nesikrauna,tuometgrąžinkite jį į garantinioaptarnavimo
centrą.

EKSPLOATACIJA
Prietaiso vidiniai mechanizmai yra sutepti gamykloje. Prietaisui nereikalinga kitokia priežiūra nei
nurodyta instrukcijose, nebent ji atliekama garantinio aptarnavimo servise.

PEILIUK Ų PRIEŽI ŪRA IR APTARNAVIMAS
Peiliukai turėtų būti sutepami prieš, per ir po kiekvieno naudojimo. Jei jūsų peiliukai sulėtėja ar
palieka ruoželius, tai reiškia, kad juos būtina sutepti. Plaukų kirpimo mašinėlę reikėtų laikyti taip,
kaip parodyta fig. A, kad tepalo nepribėgtu į varikliuką. Užlašinkite kelis lašus tepalo ant priekinės
kirpimo peiliukų pusės fig. B. Švelniu skudurėliu nuvalykite tepalo perteklių. Purškiami lubrikantai
nepakankamai gerai sutepa peiliukus, tačiau jie puikiai aušina. Jei peiliukai pažeisti, būtinai juos
pakeiskite, taip išvengsite sužeidimo. Norėdami nuvalyti plaukus nuo peiliukų naudokite nedidelį
šepetėlį. Norėdami išvalyti peiliukus,įsipilkite į negilų indelį tepalo irįjungę prietaisą įmerkite
peiliukų galiukus, taip išsivalys likę plaukai. Išvalę išjunkite prietaisą, nuvalykite peiliukus sausu
skudurėliu. Dabar galite kirpti toliau.

PEILIUK Ų NUĖMIMAS/PAKEITIMAS
Norėdami pakeisti peiliukus, pirmiausia išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio. Apverskite
kirpimo mašinėlę taip, kad peiliukų dantukai žiūrėtų žemyn. Galite pasidėti prietaisą ant plokščio
paviršiaus. Atsukite varžtus. Nuimkite peiliukus. Norėdami pakeisti peiliukus,įstatykite peiliukusį
jų vietą, ir sureguliuokite taip. Prisukite varžtus, bet nepersukite. Apsukite prietaisą ir sulygiuokite
peiliukus, kad jie būtų lygiagretūs, tačiau kad apatiniai peiliukų dantukai būtų šiek tiek virš
viršutinių peiliukų dantukų. Jei neteisingai surinksite prietaisą, naudojant jis gali gnybti odą.

ANTGALI Ų PRITVIRTINIMAS
Norėdami naudoti papildomą antgalį, įstatykite peiliuko danteliusį papildomą antgalį.
Papildomas antgalis prisitvirtina lengvai. Paprasčiausiai užfiksuokite juos kartu. Norėdami
nuimti papildomą antgalį, atfiksuokite jį. Šie antgaliai padeda jums tiksliai reguliuoti norimą
plaukų kirpimo ilgį. Kiekvienas antgalis kerpa skirtingu ilgiu.



Norėdami sužinoti vidutinį kirpimo ilgį, žiūrėkite į lentelę. Kirpimo ilgis taip pat priklausys
nuo skirtingo peiliukų kampo su oda, plaukų storumo ir tekstūros.

Peiliukas Kirpimo kryptis Vidutinis kirpimo ilgis
Standartinis Pagal plauką

Prieš plauką
1/16“
1/32“

1/16“ peiliukas
#1

Pagal plauką
Prieš plauką

3/16“
1/16“

1/8“ peiliukas
#1½

Pagal plauką
Prieš plauką

¼“
1/8“

1/4“ peiliukas
#2

Pagal plauką
Prieš plauką

3/8“
¼“

3/8“ peiliukas
#3 ½

Pagal plauką
Prieš plauką

½“
3/8“

PATARIMAI
1. Norėdami,kadkirpimasvyktų sklandžiau,visuometpradėkite kirpti suišvalyta

kirpimo mašinėle. Plaukus plaukite mėgstamu šampūnu, patartina du kartus, taip pat
patariame naudoti kondicionierių.

2. Džiovindamiplaukusnaudokitetik rankšluosti,nenaudokiteplaukų džiovintuvo,taip
plaukai netaps tokie sausi. Dirbti su drėgnais plaukais bus daug lengviau.

Jei po ilgo naudojimo peiliukai atbunka, siūlome juos nusipirkti garantinio aptarnavimo
centre.

Plaukų kirpimo mašinėlės peiliukams ir elementams garantija netaikoma.

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

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


