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

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu,
būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas.
PAVOJINGA (patarimai elektros smūgiui išvengti):
1. Jei prietaisasįkrito į vandenį, jokiu būdu jo nelieskite.Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo

šaltinio.
2. Nenaudokiteprietaisojei maudotės voniojear duše.
3. Nelaikykiteprietaisotokiosevietose,kur jis gali sušlapti. Jokiu būdu neįmerkiteprietaisoį vandenį

ar kitą skystį.
4. Baigę naudotisprietaisuvisadaišjunkite jį iš maitinimo šaltinio, išskyrustuomet,kai įkraudinėjate

jo bateriją.
5. Prietaisą būtina išjungti iš maitinimošaltinio prieš valant,nuimantar uždedantpriedus.
DĖMESIO (patarimai nudegimų, gaisrų, elektros smūgio ar sveikatos žalos išvengimui)
1. Jeiprietaisunaudojasivaikai ar invalidai,ar prietaisunaudojamasišalia jų, ar prietaisujuoskerpant,

reikalinga griežta suaugusiųjų priežiūra.
2. Prietaisą naudokitetik pagal paskirtį, taip kaip nurodytanaudojimosiinstrukcijose.Nenaudokite

neoriginalių priedų.
3. Nenaudokiteprietaiso,jei pažeistasjo jungiklis ar maitinimo kabelis,jei jis veikia netinkamaiar jei

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

4. Maitinimo kabelį laikykite atokiaunuokarštų paviršių.
5. Niekadanedėkite jokių daiktų į jokią prietaisoangą. Tik pakrovėjo laidasgali būti įdėtasį jam skirtą

lizdą.
6. Nenaudokiteprietaisolaukear ten,kur naudojamiaerozoliai.
7. Nenaudokiteprietaiso,jei pažeisti ar sulaužyti jo ašmenysar priedai(antgaliai).Taip galite sužeisti

odą.
8. Pradžioje įjunkitemaitinimokabelį į prietaisą ir tik po to į maitinimolizdą.
9. Norėdami išjungti, nustatykitejungiklį į padėtį „OFF“ ir tik tuomet ištraukite maitinimo kabelį iš

maitinimo lizdo.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
PAKROVĖJAS
PERSKAITYKITE Š Į SKYREL Į, PRIEŠ ĮKRAUDAMI PRIETAIS Ą.
Išpakuokiteprietaisą ir jo pakrovėją iš pakuotės. Įjunkite pakrovėją į maitinimo
šaltinį (230-240V). Įsitikinkite, kad prietaiso įjungimo/išjungimo jungiklis
(ON/OFF)būtų padėtyje „OFF“ (išjungtas).Įkiškite pakrovėjo maitinimo kabelį į
prietaisą (žr. Figure 1). Prietaiseužsidegsžalia lemputė. Gamykloje prietaisas
nebuvo įkrautas. Prieš naudojant prietaisą pirm ą kart ą, kraukite j į 12
valandų.
Jeiprietaisonenaudojate,galitepalikti jį krautis.Pakrovėjui pilnai įkrovusbateriją,
žalia lemputė išliks deganti.Prietaisasturi Nikelio bateriją, kurios neįmanoma
perkrauti. Tačiau, rekomenduojame atjungti prietaisą, jei jis nenaudojamas septynias ar daugiau dienų.

DĖMESIO: Nikelio baterijos mažiau išlaiko energiją nei Nikelio-Kadmio. Šios baterijos niekuomet
pilnai neišsikrauna ir todėl neturi taip vadinamojo „atminties efekto“. Joms neįmanoma nustatyti, kiek
energijos dar likę. Norėdami pilnai išnaudoti savo prietaiso bateriją, sekite sekančius punktus:
1. Sutepkitepeiliukus.Įjunkite prietaisą ir laikykite, kol peiliukaspradės lėtai judėti. Nebūtina laukti,

kol prietaisas visiškai sustos.
2. Išjunkiteprietaisą ir kraukitepernaktį.
3. Šią operaciją atlikite kasšešiasdešimt dienų.
JEI BATERIJA NESIKRAUNA
1. Įsitikinkite, kadnaudojamaįtampaatitinkanurodytąją antprietaiso.
2. Patikrinkite, ar teisingai įkištas maitinimo kabelis į prietaisą. Lėtai pasukite kištuką, kad

užtikrintumėte tikslų prijungimą. Jei prietaisas vis tiek nesikrauna, tuomet pristatykite jį į garantinio
aptarnavimo centrą, patikrinimui ir sutvarkymui, ar pakeitimui.

ANTGALI Ų NAUDOJIMAS
Prietaisas komplektuojamas su 6 kirpimo antgaliais (vienodam, glaudžiam kirpimui): 13mm (1/2“),
9mm (3/8“), 6mm (1/4“), 7 dienų, 5 dienų ir 3 dienų (žr. Figure 2).

ANTGALI Ų PRITVIRTINIMAS
Stumkite antgalio priekinę dalį virš peiliukų dantukų. Užfiksuokite antgalį peiliukų apačioje (žr. Figure
3).

PEILIUKAI
Baigus kirpti, stumkiteįjungimo/išjungimo jungiklį į poziciją „OFF“ (išjungtas) ir nuimkite kirpimo
antgalį (jei naudojote). Švelniai nuvalykite šepetėliu peiliukus. Geresniam rezultatui pasiekti, užlašinkite
ant peiliukų Andis tepaliuko. Prietaiso vidiniai mechanizmai yra sutepti gamykloje – nemėginkite jų
sutepti. Peiliukus laikykite atsargiai ir niekuomet nesutrenkite, nenaudokite purvinų ar aštrių paviršių
kirpimui. Nenaudokite šalia vonios ar kitų indų su skysčiais, nes tai gali pažeisti baterijas ar sugadinti
prietaisą.
PLAUK Ų IŠKARPYMAI
Su šia kirpimo mašinėle galima lengvai atlikti profesionalius plaukų iškarpymus. Tiesiog sušukuokite
plaukus ir pasirinkite tinkamą kirpimo antgalį. Nukirpkite reikiamą plaukų kiekį, kirpkite plaukų
augimo kryptimi. Jei prireiks, pabaigai pasirinkite vieną iš užbaigimui skirtų, glaudesnių antgalių
(Figure 2).



BARZDOS KIRPIMAS
Šiek tiek sušlapinkite barzdą, kad ji būtų paslankesnė kontūrų karpymams. Sušukuokite barzdą plaukų
augimo kryptimi, kad matytumėte visas norimas apkirpti sritis. Apkirpkite išorinius barzdos kraštus ir
vietas, kurias planavote patrumpinti. Laikykite prietaisą horizontaliai, kadįjungimo/išjungimo jungiklis
būtų nukreiptas nuo jūsų. Sekdami žandikaulio linija, nukirpkite ilgesnius plaukus, kurie išsikiša už
barzdos kraštų (Figure 5-6). Barzdos liniją kirpkite prietaisą laikydami vertikaliai (įjungimo/išjungimo
jungiklis atkreiptasį jus). Pradėdami nuo apkirptų barzdos kraštų, judesiais žemyn, apkirpkite dešinę
sritį po barzdos linija. Tikslesniam barzdos linijos kirpimui, naudokite horizontalią poziciją, kad būtų
nukirptas bet koks pavienis plaukas (Figure 7).
ŪSŲ KIRPIMAS
Šiek tiek sušlapinkiteūsus. Kerpantūsus, pradžioje keletą kartų naudokitės antgaliu, kad išlygintumėte
plaukus. Kai plaukai atsistosį savo vietas, nukirpkite jų galiukus (prietaisoįjungimo/išjungimo jungiklis
nukreiptas nuo jūsų) judesiais aukštyn. Pajutus patogų kirpimą, galite nuimti antgalį. Uždėkite pirštą ant
viršutinės lūpos, kad pašalintumėte plaukus nuo odos ir nukirptumėte ūsus, judesiais aukštyn. Pasiekus
norimą plaukų ilgį, judesiais žemyn suliekiteūsų plaukus. Kirpkite lėtai ir švelniai. Stipriau paspaudę,
galite nukirpti per daug plaukų (Figure 8).

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija netaikoma
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