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Plaukų kirpimo mašinėlė Mod. MBA
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 išjunkite prietaisą iš maitinimo

šaltinio.
2. Nenaudokiteprietaisojei maudotės voniojear duše.
3. Nelaikykiteprietaisotokiosevietose,kur jis gali sušlapti. Jokiubūduneįmerkiteprietaisoį vandenį

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

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

neoriginalių priedų.
4. Nenaudokiteprietaiso,jei pažeistasjo jungiklis ar maitinimokabelis,jei jis veikia netinkamaiar 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.
Norėdami išjungti, nustatykite jungiklį į padėtį „OFF“ ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Prieš pradedant naudotis plaukų kirpimo mašinėle, prašome perskaityti naudojimosi instrukcijas.
Prižiūrėkite prietaisą pagalnaudojimosiinstrukcijas
ir jis jumstarnausnevieneriusmetus.Prietaisą
junkite į atitinkamą elektrosšaltinį, duomenisrasite
antprietaiso.Norėdami įjungti prietaisą, jungiklį
nustatykiteį padėtį „ON“ , norėdamiišjungti
prietaisą, jungiklį nustatykiteį padėtį „OFF“.
PEILIUK Ų NUĖMIMAS/PAKEITIMAS
Norėdamipakeistipeiliukus,pirmiausiaišjunkite
prietaisą iš maitinimošaltinio. Apverskitekirpimo
mašinėlę taip,kadpeiliukų dantukaižiūrėtų žemyn.
Galitepasidėti prietaisą antplokščio paviršiaus.
Atsukitevaržtus,fig. A. Nuimkitepeiliukus.
Norėdamipakeistipeiliukus,įstatykitepeiliukusį
jų vietą, ir sureguliuokitetaip,kaip parodyta
figūrojeB. Prisukitevaržtus,betnepersukite.
Apsukiteprietaisą ir sulygiuokitepeiliukus,kadjie
būtų lygiagretūs, tačiau kad apatiniai peiliukų dantukai būtų šiek tiek virš viršutinių peiliukų dantukų. Jei
neteisingai surinksite prietaisą, naudojant jis gali gnybti odą.

PEILIUK Ų REGULIAVIMAS
Jūsų prietaisopeiliukai lengvaireguliuojami.Galimareguliuoti
nuostambausiki smulkauskirpimo, tereikiašoneprietaiso
pastumtirankenėlę. Jeipasuksiterankenėlę aukštyn, peiliukai
busnustatytismulkiausiamkirpimui.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, išstudijuokite schemą

EKSPLOATACIJA
Prietaisovidiniai mechanizmaiyra suteptigamykloje.Prietaisui
nereikalingakitokia priežiūraneinurodytainstrukcijose,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, kadjuosbūtinasutepti.
Užlašinkite kelis lašustepaloantpriekinės kirpimo
peiliukų pusės fig. C. Švelniuskudurėliu
nuvalykitetepaloperteklių. Purškiami lubrikantai
nepakankamaigeraisutepapeiliukus,tačiau jie
puikiai aušina.Jeipeiliukai pažeisti,būtinai juos
pakeiskite,taip išvengsitesužeidimo.Norėdami
nuvalyti plaukusnuopeiliukų naudokitenedidelį
šepetėlį. Norėdamiišvalyti peiliukus,įsipilkite į
negilų indelį tepaloir įjungę prietaisą įmerkite
peiliukų galiukus,taip išsivalyslikę plaukai.Išvalę
išjunkiteprietaisą, nuvalykitepeiliukussausu
skudurėliu. Dabargalitekirpti toliau.

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.



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
Smulkus

Vidutinis kirpimo
ilgis

Stambus
Standartinis Pagal plauką

Prieš plauką
1/16“ (1,6mm)
1/32“ (0,8mm)

3/16“ (4,8mm)
1/8“ (3,2mm)

1/16“ peiliukas Pagal plauką
Prieš plauką

3/16“ (4,8mm)
3/32 (2,4mm)

5/16“ (7,9mm)
5/32“ (3,9mm)

1/8“ peiliukas Pagal plauką
Prieš plauką

4/4“ (6,4mm)
1/8“ (3,2mm)

3/8“ (9,5mm)
1/4“ (6,4mm)

1/4“ peiliukas Pagal plauką
Prieš plauką

3/8“ (9,5mm)
1/4“ (6,4mm)

1/2“ (12,7mm)
3/8“ (9,5mm)

3/8“ peiliukas Pagal plauką
Prieš plauką

1/2“ (12,7mm)
3/8“ (9,5mm)

5/8“ (15,9mm)
1/2“ (12,7mm)

1/2“ peiliukas Pagal plauką
Prieš plauką

5/8“ (15,9mm)
1/2“ (12,7mm)

7/8“ (22,2mm)
5/8“ (15,9mm)

3/4“ peiliukas Pagal plauką
Prieš plauką

7/8“ (22,2mm)
3/4“ (19,0mm)

1-1/8“ (28,6mm)
1“ (25,4mm)

1“ peiliukas Pagal plauką
Prieš plauką

1-1/8“ (28,6mm)
1“ (25,4mm)

1-3/8“ (34,9mm)
1-1/4“ (31,8mm)

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

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

tel.: 8 640 33213
www.krinona.lt


