
ašmenis, rekomenduojame juos (tik ašmenis!) pamerktiį negilų indą su alyva, kai prietaisas
įjungtas. Visi susikaupę plaukai ir nešvarumai turėtų pasišalinti. Baigę valymą, išjunkite
prietaisą, ašmenis nusausinkite sausa šluoste. Dabar vėl galite naudoti prietaisą.

PAV. D PAV. E

AŠMENŲ MECHANIZMO NU ĖMIMAS / PAKEITIMAS
Norėdami nuimti ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Apverskite prietaisą
aukštyn kojomis, kad ašmenų dantukai būtų nukreipti žemyn. Mašinėlę galite pasidėti ant
plokščio paviršiaus. Atsukite varžtelius, esančius ant ašmenų (Pav. F). Nuimkite ašmenis.
Norėdami pakeisti ašmenis, uždėkite mažesnius viršutinius ašmenis atgalį vietą (Pav. G).
Sulygiuokite varžtų skylutes apatiniuose ašmenyse su dviem skylutėm ašmenų laikytuve ir
įsukite varžtelius. Nepriveržkite jų labai smarkiai. Apverskite mašinėlę ir sulyginkite žemiau
esančių ir viršutinių ašmenų dantukus, tačiau apatinių ašmenų dantukai turi būti šiek tiek
aukščiau viršutiniųjų dantukų. Jei nepadarysite taip, kaip buvo nurodyta, kirpimo metu galite
įsignybti.

PAV. F PAV. G

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kirpimo mašinėlės ašmenys atšips, patartinaįsigyti
naują ašmenų rinkinį. Teiraukitės prietaiso pirkimo vietoje arba autorizuotame Andis
aptarnavimo centre.

TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Šis simbolisantprietaisoreiškia, kadvisojeEuroposSąjungojeprietaisasnegali
būti išmestaskartusukitomis buitinėmis atliekomis.Kad apsaugotumėtegamtą ir
žmonių sveikatą nuožalos,sukeltosnetinkamoatliekų tvarkymo,atsakingai
pasirūpinkitešio produktoperdirbimu.Pristatykiteprietaisą į elektrinių prietaisų
surinkimovietasarbasusisiekitesuprekybosvieta.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija
netaikoma

ANDIS
Plaukų kirpimo mašinėlė

RCC-2
Naudojimo instrukcija

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

Nuotraukose pavaizduotas prietaisas gali skirtis nuo tikrojo produkto.

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKL ĖS

Būkite atsargūs, kai naudojatės elektriniu prietaisu. Prieš pradėdami naudotis Andis plaukų
kirpimo mašinėle, perskaitykite naudojimo instrukcijas. Vaikams neleidžiama naudoti prietaiso.

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:
1. Nelieskite prietaiso, jei jisįkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių.
2. Nesinaudokite prietaisu, kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis galiįkristi į praustuvą ar vonią. Nepanardinkite prietaisoį

vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Traukite suėmę už kištuko, o ne

laido.
5. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš valydami prietaisą ir keisdami 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, arba jei jis buvo nukritęs, įkritęs į vandenį ar kitaip pažeistas.
Pristatykite prietaisą į autorizuotą Andis techninio aptarnavimo centrą, kuriame jis bus
patikrintas arba pataisytas.

6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuoįkaitusių paviršių.
7. Niekada nekiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerozoliniai produktai

(purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys pažeisti. Tai galipažeisti jūsų odą.
10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite jungiklį ties „0“ ir ištraukite kištuką iš lizdo.

DĖMESIO: Nepalikite prietaiso greta naminių augintinių ir lauke.
Naudojimo metu peiliukai galiįkaisti. Kad išvengtumėte nudegimų, nuolatos juos tikrinkite.
Dažnai sutepkite peiliukus alyva.

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

tel.: 8 640 33213
www.krinona.lt



IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis prietaisu, pirmiausia sutepkite ašmenis alyva. Kitu
atveju, prietaisas gali nepataisomai sugesti!
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas. Jei teisingai jį naudosite ir
prižiūrėsite taip, kaip nurodyta instrukcijose, šis presiziškai sukurtas prietaisas jums tarnaus ilgą
laiką.

• 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.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Baterija neturėtų būti keičiama paties naudotojo.
• Prieš išmesdami sugedusį ar nebenaudojamą prietaisą, išimkite iš jo bateriją.
• Prieš išimant bateriją, būtina ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
• Neišmeskite baterijos kartu su buitinėmis atliekomis.

PRIETAISO KROVIMAS
Prieš pradėdami naudotiprietaisą, visiškai įkraukite jo bateriją (16 valandų).
Nuimkite ašmenų apsaugą. Kad įjungtumėte mašinėlę, jungiklį pastumkiteį
„on“ padėtį. Kad jį išjungtumėte, jungiklį pastumkiteį jo pradinę padėtį.

IšpakuokiteAndis plaukų kirpimo mašinėlę ir kroviklį. Kroviklio laidą įjunkite
į prietaisą (Pav.C), o patį kroviklį į 230– 240V, 50 ciklo AC srovę arbatokią
kuri nurodytaant prietaiso.Užsidegsant prietaisoesantižalia lemputė. Kai
mašinėlės nenaudojate, ją galite laikyti įjungtą į elektros tinklą. Ilgas PAV. C
krovimas nekenkia šiai nikelio metalo hidridoįkraunamai baterijai.
Nepaisant to, rekomenduojame ištraukti laidą iš prietaiso, jei jo neketinate
naudoti 7 ar daugiau dienų.

Prietaiso naudojimas be laido
Žalia lemputė dega prietaisui veikiant ir užgęsta išsikrovus baterijai. Užsidegusi raudona
lemputė rodo, kad bateriją reikia įkrauti.
PASTABA: nikelio metalo hidrido baterijos turi mažesnį „atminties efektą“ nei nikelio kadmio
baterijos. Šį efektą sukelia pakartotinas trumpas prietaiso naudojimas ir joįkrovimas. Baterija
niekada visiškai neišsikrauna ir todėl „pamiršta“, kiek energijos gali talpinti. Kad jūsų baterijos
veikimas būtų efektyvus, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
• Sutepkite ašmenis alyva.Įjunkite prietaisą ir leiskite jam veikti tol, kol žymiai sulėtės

ašmenys. Nebūtina laukti, kol jie visiškai sustos.
• Išjunkite prietaisą ir palikite krautis per naktį.
• Kartokite aprašytus veiksmus kas 60 dienų.

DĖMESIO: prietaisas veikia suįkraunama baterija, kuri gali būti perdirbta. Prašome atsakingai
pasirūpinti jos tinkamu perdirbimu. Daugiau informacijos ieškokite savo vietinėje atliekų
tvarkymoįmonėje.

ŠUKŲ PRITVIRTINIMAS
Pagalbinės šukos lengvai prisitvirtina prie prietaiso: tiesiog užspauskite jas ant ašmenų. Ašmenų
dantukusįstatykiteį šukas ir sujunkite abi dalis, kad užsifiksuotų. Šukomis galite reguliuoti
kirpimo ilgį: šukų dantukai nukreipia plaukus link ašmenų, o tai leidžia kontroliuoti kirpimo ilgį.
Kirpimo ilgis nurodytas ant šukų: 1/16" (1,6 mm), 1/8" (3,2 mm), 1/4" (6,4 mm), 3/8" (9,5 mm),
1/2" (12,7 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25,4 mm). Kad pasirinktumėte tinkamas šukas, naudokitės

žemiau pateikta lentele. Kirpimo ilgis taip pat priklauso nuo ašmenų laikymo kampo, plaukų
storio ir tekstūros.

KIRPIMO AŠMEN Ų PRITVIRTINIMAS
Andis kirpimo mašinėlės šukas lengva pritvirtinti. Kad ir kokio kirpimo norite – grubaus ar
dailaus – tiesiog spustelėkite prijungimo svertą nykščiu. Statmenoje padėtyje prietaisas kerpa
trumpiausiai.

KIRPIMO VADOVAS
Apibūdinimas Kirpimo kryptis Apytikslis kirpimo ilgis

Dailus Grubus
Standartiniai

ašmenys
Plaukų augimo kryptimi
Prieš plaukų 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
Plaukų augimo kryptimi
Prieš plaukų 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
Plaukų augimo kryptimi
Prieš plaukų 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
Plaukų augimo kryptimi
Prieš plaukų 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
Plaukų augimo kryptimi
Prieš plaukų 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
Plaukų augimo kryptimi
Prieš plaukų 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
Plaukų augimo kryptimi
Prieš plaukų augimo kryptį

7/8" – 22,2 mm
3/4" – 19,0 mm

1-1/8" – 28,6 mm
1" – 25,4 mm

1" šukos
Plaukų augimo kryptimi
Prieš plaukų augimo kryptį

1-1/8" – 28,6 mm
1" – 25,4 mm

1-3/8" – 34,9 mm
1-1/4" – 31,8 mm

PRIEŽI ŪRA
Prietaiso išorinis mechanizmas dar gamykloje buvo ilgam laikui suteptas alyva. Prižiūrėkite
prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Prietaiso taisymas atliekamas tik
autorizuotame techninės priežiūros centre.

AŠMENŲ TEMPERAT ŪRA
Dėl didelio greičio, naudojimo metu ašmenys galiįkaisti, todėl nuolatos juos tikrinkite. Jei jie
pernelygįkaito, panardinkite ašmenisį specialią ašmenų priežiūros priemonę „Andis Blade Care
Plus“ arba užtepkite jos ant peiliukų. Tuomet sutepkite peiliukus alyva „Andis Clipper Oil“. Jei
turite tokio paties dydžio ašmenų, pakeiskiteįkaitusius ašmenis kitais.

AŠMENŲ PRIEŽI ŪRA
Peiliukus sutepti būtina 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 paverstą žemyn, kadį variklį nepatektų alyvos (žr. Pav. E).
Alyvos tepkite ant ašmenų viršutinės ir šoninės dalies (Pav. D). Jei alyvos užtepėte per daug,
nuvalykite minkšta, sausa šluoste. Purškiami lubrikantainepakankamai sutepa ašmenis, tačiau
puikiai juos vėsina. Kad išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius ar pažeistus
ašmenis. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar senu dantų šepetėliu. Kad nuvalytumėte


