
KIRPIMO AŠMEN Ų PRIJUNGIMAS

Jūsų Andiskirpimo mašinėlės ašmenų rinkinį lengvapritaikyti bet
kokiamkirpimui, tereikiaspustelėti prijungimosvertą nykščiu. Stačioje
padėtyje prietaisaskerpatrumpiausiai.

PERĖJIMŲ ŠUKOS (tik kai kuriųmodelių komplekte)
Skirtosapdailintikirpimą pereinantiš vienoilgio į kitą.

KIRPIMO VADOVAS
Apibūdinimas Kirpimo kryptis Apytikslis kirpimo ilgis

Dailus Grubus
Standartiniai

ašmenys
Plauko augimo kryptimi
Prieš plauko augimo kryptį

1/16" – 1,6 mm
1/32" – 0,8 mm

3/16" – 4,8 mm
1/8" – 3,2 mm

1/16" šukos
Plauko augimo kryptimi
Prieš plauko augimo kryptį

3/16" – 4,8 mm
3/32" – 2,4 mm

5/16" – 7,9 mm
5/32" – 3,9 mm

1/8" šukos
Plauko augimo kryptimi
Prieš plauko augimo kryptį

1/4" – 6,4 mm
1/8" – 3,2 mm

3/8" – 9,5 mm
1/4" – 6,4 mm

1/4" šukos
Plauko augimo kryptimi
Prieš plauko augimo kryptį

3/8" – 9,5 mm
1/4" – 6,4 mm

1/2" – 12,7 mm
3/8" – 9,5 mm

3/8" šukos
Plauko augimo kryptimi
Prieš plauko augimo kryptį

1/2" – 12,7 mm
3/8" – 9,5 mm

5/8" – 15,9 mm
1/2" – 12,7 mm

1/2" šukos
Plauko augimo kryptimi
Prieš plauko augimo kryptį

5/8" – 15,9 mm
1/2" – 12,7 mm

7/8" – 22,2 mm
5/8" – 15,9 mm

3/4" šukos
Plauko augimo kryptimi
Prieš plauko augimo kryptį

7/8" – 22,2 mm
3/4" – 19,0 mm

1-1/8" – 28,6 mm
1" – 25,4 mm

1" šukos
Plauko augimo kryptimi
Prieš plauko augimo kryptį

1-1/8" – 28,6 mm
1" – 25,4 mm

1-3/8" – 34,9 mm
1-1/4" – 31,8 mm

APTARNAVIMO CENTRAS
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.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS
Šis simbolisantprietaisoreiškia, kadvisojeEuroposSąjungojeprietaisasnegalibūti
išmestaskartusukitomis buitinėmis atliekomis.Kad išvengtumėmežalosgamtaiir
žmonių sveikataidėl netinkamošiukšlių tvarkymo,pasirūpinkite šio produkto
perdirbimuatsakingai.Naudokitės tokių prietaisų surinkimostotimisarbasusisiekite
supardavimovieta,kuriojebuspasirūpintaaplinkainekenksminguperdirbimu.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

ANDIS Reguliuojama plaukų kirpimo
mašinėlėMR-1

Naudojimo instrukcija

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

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKL ĖS

Kai naudojatės elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės atsargumo priemonių. Prieš pradėdami
naudotis Andis plaukų kirpimo mašinėle taip pat perskaitykite naudojimo instrukcijas.

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:

1. Nelieskite prietaiso, jei jisįkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite laidą iš elektros lizdo.
2. Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite ir nepadėkite prietaiso ten, kur jis galiįkristi į praustuvę ar vonią. Neįmerkite

prietaisoį vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Ištraukite laidą iš elektros tinklo prieš valydami prietaisą arba kai nuimate ar prijungiate 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 naudotis 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, taip pat jei jis buvo nukritęs, įkritęs į vandenį ar kitaip pažeistas.
Grąžinkite prietaisą autorizuotam Andis aptarnavimo centrui, kuriame jis bus patikrintas arba
pataisytas..

6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuoįkaitusių paviršių.
7. Niekada nedėkite jokio objektoį prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerozoliniai produktai

(purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys arba šukos yra pažeistos. Tai gali pažeisti jūsų odą.
10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite jungikl5 ties „0“ ir ištraukite laidą iš elektros tinklo.

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. Prieš naudodami
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plaukų kirpimo mašinėlę, nuo jos ašmenų nuimkite apsauginę dalį ir sutepkite peiliukus alyva.
Kištuką įjunkite į elektros tinklą (230-240 voltų, žr. ant prietaiso).Įjunkite prietaisą paslinkdami
jungiklį į padėtį „1“. Norėdami prietaisą išjungti, jungiklį nustatykiteį pradinę padėtį. Po
naudojimosi, suvyniokite plaukų kirpimo mašinėlės laidą ir padėkite prietaisą į saugią vietą.

KIŠTUKO JUNGTIES DIAGRAMA IR
INSTRUKCIJOS

Prieš jungdamiprietaisą į elektrostinklą, atidžiai
įsižiūrėkite į diagramą.

PRIEŽI ŪRA
Prietaiso išorinis mechanizmasdar gamykloje buvo
suteptasilgam laikui. Prižiūrėkite prietaisą tik taip, kaip
nurodytašioseinstrukcijose.Jopriežiūra taip pat rūpinasi
Andis kompanija ir autorizuotas techninės priežiūros
centras.Jei pažeistas prietaiso laidas, jį sutaisyti arba
pakeisti gali tik kvalifikuoti autorizuoto techninės
priežiūros centro darbuotojai,kurie žino, kaip išvengti
pavojaus.

PRITAIKYMAS PRIE ELEKTROS ENERGIJOS TINKLO
Prietaisas buvo pritaikytas linijineiįtampai, tačiau dėl srovės svyravimų gali reikti jį pritaikyti
prie srovės jūsų vietovėje. Jei pritaikymas elektros tinklui yra išjungtas, prietaiso veikimo metu
pastebėsite, kad jis tarška (tai normalu, kai prietaisas pirmą kartą įjungiamas).
Kad pritaikytumėte prietaisą prie elektros energijos:
1. Ašmenissutepkitealyva(Pav.A).
2. Energijosvaržtukasyra prietaisoapatinėje dalyjepriešaisjungiklį (Pav.B).
3. Įjunkiteprietaisą.
4. Naudodamiesiatsuktuvusukiteenergijosvaržtuką (sukitepagallaikrodžio rodyklę), kol

tarškesys taps pastovus. Tada atsargiai sukite varžtuką prieš laikrodžio rodyklę, kol
tarškesys liausis.

5. Dabarjūsų prietaisaspritaikytasoptimaliamelektrosenergijosnustatymui.

Pav. A Pav. B

AŠMENŲ TEMPERAT ŪRA
Dėl prietaiso greito veikimo, dažnai tikrinkite ašmenų temperatūrą, ypač tų, kurie kerpa arti
galvos odos. Jei ašmenys per karšti, panardinkite juos (tik ašmenis, o ne visą prietaisą!) į Andis
ašmenų priežiūros skystį „Andis Blade Care Plus“ arba tepkite vėsinančios priemonės „Andis
Cool Care Plus“ ir sutepkite ašmenis alyva. Kad išlaikytumėte normalią temperatūrą, taip pat
galite pakeisti ašmenis kitais, kerpančiais tokiu pat ilgiu.

AŠMENŲ PRIEŽI ŪRA

Peiliukus sutepti reikia prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Jei ašmenys kerpa
nelygiai arba sulėtėja kirpimo greitis, tai akivaizdus signalas, kad juos reikia sutepti. Alyvos
tepimo metu prietaisą laikykite apverstą, kad į variklį nepatektų alyvos (žr. Pav. C). Alyvos
tepkite ant ašmenų viršutinės ir šoninės dalies (žr. Pav. A). Jei alyvos užtepėte per daug,
nuvalykite minkšta, sausa šluoste. Purškiami lubrikantainepakankamai sutepa ašmenis, tačiau
puikiai juos vėsina. Kad išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius ar
Pav. C
pažeistus ašmenis. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar netgi senu dantų šepetėliu.
Kad nuvalytumėte ašmenis, rekomenduojame juos (tik ašmenis!) pamerktiį negilų indą su alyva,
kai prietaisasįjungtas. Visi susikaupę plaukai ir nešvarumai turėtų pasišalinti. Baigę valymą,
išjunkite prietaisą, ašmenis nusausinkite sausa šluoste ir toliau galėsite naudoti prietaisą.

AŠMENŲ KOMPLEKTO NU ĖMIMAS / PAKEITIMAS
Norėdami nuimti ašmenis, pirmiausiaišjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Apverskite prietaisą aukštyn kojomis, taip, kad ašmenų dantukai būtų
nukreipti žemyn. Mašinėlę galite pasidėti ant plokščio paviršiaus. Atsukite
varžtelius, esančius ant ašmenų (Pav. D). Nuimkite ašmenis.
Pav. D

Norėdami pakeistiašmenis,uždėkite mažesniusviršutinius ašmenisatgal į
vietą (Pav. E). Sulygiuokite varžtų skylutes apatiniuoseašmenysesu
dviem skylutėm ašmenų laikytuve ir įsukite varžtelius. Nepriveržkite jų
labai smarkiai. Apverskite mašinėlę ir sulyginkite žemiau esančių ir
viršutinių ašmenų dantukus,tačiau apatinių ašmenų dantukaituri būti šiek
tiek aukščiau viršutiniųjų ašmenų dantukų. Jeinepadarysitetaip, kaip buvo
nurodyta,kirpimo metugaliteįsignybti.

PLAUK Ų KIRPIMO MAŠIN ĖLĖS ŠUKŲ PRIJUNGIMAS
Jūs galitekeisti kirpimą naudodamiprijungiamaskirpimo šukas,kuriositin
lengvai užsideda ant mašinėlės, tiesiog uždėkite arba nuimkite jas. Norėdami prijungti šukas,
įstumkite kerpančius ašmenisį vienąmašinėlės priedų. Spustelkite priedą žemyn. Šios šukos
leidžia jums reguliuoti kirpimo ilgį ir padeda nukreipti plaukus link kirpimo ašmenų.

Naudokitės žemiau pateikta lentele, ji leis jums nustatyti apytikslį kirpimo ilgį. Kirpimo ilgis taip
pat priklausys nuo to, kokiu kampu laikote ašmenis bei nuo pačių plaukų storio ir tankumo.


