
Modelis: RT-1 

Produktas gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje. 
Pagaminta JAV. 

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA 

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS 

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų. Todėl, prieš pradedant naudoti Andis plaukų 
kirpimo-kantavimo mašinėlę, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Šio prietaiso negali naudoti vaikai. 

PAVOJUS 

Siekdami sumažinti elektros šoko riziką: 
1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Nenaudokite prietaiso arti

vandens šaltinių.
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, laikydami už kištuko, netraukite už laido.
5. Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo prieš valydami, nuimdami ar keisdami prietaiso dalis.

ĮSPĖJIMAS 

Siekdami sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų: 
1. Į elektros lizdą įjungtas prietaisas niekada neturi būti paliekamas be priežiūros.
2. Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys

įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jiem nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių už jų
saugumą atsakingi asmenys.

3. Jei prietaisą naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
4. Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite prietaiso priedų, jei jie nebuvo

rekomenduoti Andis kompanijos.
5. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, pažeistas ar

įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į Andis garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
6. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
7. Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
8. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
9. Niekada nenaudokite prietaiso su sugadintu peiliuku, nes galite sužaloti klientą.
10. Išjungdami prietaisą, pirmiausiai nustatykite jungiklį į padėtį „0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
11. Kuo dažniau sutepkite peiliukus. Naudojimo metu peiliukai gali įkaisti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS. 

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS 

Atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas, prieš pradėdami naudoti savo naująją Andis plaukų kantavimo mašinėlę. Preciziškai 
pagamintas prietaisas nusipelno priežiūros, kurios dėka naudosite įrankį daug metų. Įkiškite mašinėlės laido kištuką į 100-240V, 50/60 
kintamosios srovės ciklų elektros srovės elektros lizdą arba kaip nurodyta ant prietaiso. Įjunkite plaukų kantavimo mašinėlę, 
nustatydami jungiklį į padėtį „on“. Norėdami išjungti mašinėlę, nustatykite jungiklį į pradinę padėtį.  
Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar 
žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jiem nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių už jų saugumą 
atsakingi asmenys. 
Mašinėlę naudojantys vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu. 

Sveikiname! Jūs įsigijote aukščiausios 
klasės Andis produktą. Nuo 1922m. Andis 
skiriamasis bruožas yra kruopštus 
meistriškumas ir kokybiškas dizainas.  



Kištukas, daugiausiai 
naudojamas Australijoje 

Kištukas, daugiausiai 
naudojamas  

Europos šalyse 

Kištukas, daugiausiai 
naudojamas Didžiojoje 

Britanijoje 

  1 paveikslėlis 

UNIVERSALUS KINTAMOSIOS/NUOLATINĖS (AC/DC) SROVĖS ADAPTERIS 

Prietaisas parduodamas kartu su universaliu kintamosios/nuolatinės srovės adapteriu. Prieduose rasite tris skirtingus kištukus, pritaikytus 
skirtingų šalių elektros lizdams (1 pav.). 
Kištuko išėmimas: 

1. Ištraukite adapterio kištuką iš elektros lizdo.
2. Spausdami traukite keičiamą kištuką, kaip parodyta 2 paveikslėlyje, kol ištrauksite iš

adapterio. 
Kištuko pakeitimas: 

1. Norėdami pakeisti adapterio kištuką, pridėkite jį prie adapteryje jam skirtos ertmės.
2. Švelniai stumkite kištuką, kol šis bus įstatytas į adapterį (2 pav.).

PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIŲ ŠUKYČIŲ UŽDĖJIMAS 

Kad uždėtumėte plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, pirmiausiai įstatykite peiliukus į šukų priekyje esančius dantukus (3 pav.). 
Spustelkite šukytes žemyn priešingoje dantukų pusėje, kol jos tvirtai užsidės ant peiliuko (4 pav.). Šukytės nukreipia kerpamus plaukus link 
peiliuko ir padeda reguliuoti kerpamų plaukų ilgį. Kiekvienos šukytės leidžia nukirpti plaukus skirtingais ilgiais, kurie yra nurodyti ant 
pačių šukyčių: 1/16“ (~1,6mm), 1/8“ (~3,2mm), 1,4“ (~6,4mm) ir 3/8“ (~9,5mm). 
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyta, kokio ilgio bus plaukai, naudojant skirtingo dydžio šukytes. Skirtingas kirpimo kampas, plaukų 
tekstūra ir storis gali šiek tiek pakeisti nukirptų plaukų ilgį. 

 3 paveikslėlis     4 paveikslėlis 

PLAUKŲ KIRPIMO/KANTAVIMO GIDAS 
APRAŠYMAS KIRPIMO  KRYPTIS VIDUTINIS NUKIRPTŲ 

PLAUKŲ ILGIS 
Standartinis Andis 

peiliukas 
Plauko augimo kryptimi 

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

1/16“ šukytės 
#0 

Plauko augimo kryptimi 
Prieš plauką 

3/16“ (~4,8mm) 
3/32“ (~2,4mm) 

1/8“ šukytės 
#1 

Plauko augimo kryptimi 
Prieš plauką 

1/4“ (~6,4mm) 
1/8“ (~3.2mm) 

1/4“ šukytės 
#2 

Plauko augimo kryptimi 
Prieš plauką 

3/8“ (~9,5mm) 
1/4“ (~6,4mm) 

3/8“ šukytės 
#3 

Plauko augimo kryptimi 
Prieš plauką 

1/2“ (~12,7mm) 
3/8“ (~9,5mm) 

2 paveikslėlis 

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 
5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, 
be to, prietaisas gali sugesti.



INSTRUKCIJOS VARTOTOJUI 
Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti plaukų kantavimo mašinėlės, laikykite ją saugioje, vėsioje ir sausoje vietoje. Nevyniokite laido apie 
prietaisą. Nekabinkite prietaiso už laido. Vidinis jūsų plaukų kantavimo mašinėlės mechanizmas buvo suteptas gamykloje. Jokia papildoma 
priežiūra, išskyrus nurodytą šioje instrukcijoje, neturi būti atliekama, išskyrus jei ją atlieka Andis garantinio aptarnavimo centre/servise.  

PEILIUKO NUĖMIMAS/UŽDĖJIMAS 

Nuimant peiliuką, mašinėlę laikykite taip, kad peiliukas būtų atsuktas į jus. Nykščiu pastumkite peiliuką į priekį. Norėdami pakeisti 
peiliuką, įstatykite ant peiliuko esantį išsikišimą į plaukų kirpimo-kantavimo mašinėlėje esančią angą ir spustelkite peiliuką, kol šis 
užsifiksuos vietoje (5 pav.).  

ANDIS PLAUKŲ KANTAVIMO MAŠINĖLĖS PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA 

Mašinėlės peiliukus būtina sutepti prieš, po ir kiekvieno naudojimo metu. Jeigu jūsų mašinėlės peiliukų darbas sulėtėja ar kerpant lieka 
nenukirptų plaukų, tai ženklas, kad peiliukus būtinai reikia sutepti specialia alyva.  Sutepant peiliukus, mašinėlė turi būti laikoma 6 
paveiksle parodyta pozicija, kad alyvos nepatektų į variklį. Užlašinkite kelis lašus alyvos ant kerpančio peiliuko centro ir šonų, kaip 
parodyta 7 paveiksle („OIL“).  
Alyvos perteklių nuvalykite švaria, sausa  
šluoste. Purškiamų lubrikantų sudėtyje nėra 
pakankamai alyvos, kad tinkamai suteptų   
peiliukus, tačiau jie yra puikiausia priemonė  
peiliukams atvėsinti. Niekada nenaudokite  
sulūžusių ar įskilusių peiliukų, nes galite  
sužaloti klientą. Plaukus nuo peiliuko galite  
nuvalyti mažu šepetėliu ar savo senu dantų  
šepetuku. Peiliukų valymui rekomenduojame  
įmerkti TIK PAČIUS PEILIUKUS į Andis 
 alyvą, skirtą plaukų kirpimo mašinėlėms, 
laikant mašinėlę įjungtą. Tokiu būtu turėtų 

būti pašalinti visi plaukai ir nešvarumai, susikaupę  
peiliukuose. Po tokio valymo, išjunkite mašinėlę,  nusausinkite peiliukus švaria, sausa šluoste ir pradėkite kirpti. 

SKUTIMO ANTGALIUKO UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS 

Norėdami uždėti skutimo antgaliuką, kantavimo mašinėlę laikykite tokioje pozicijoje, kaip parodyta 8 paveikslėlyje.  
Įstatykite ant skutimo antgaliuko esantį išsikišimą į mašinėlėje esančią angą ir spustelkite antgalį, kol šis užsifiksuos vietoje (9 pav.). 
Norėdami nuimti skutimo antgalį, tiesiog spauskite jį žemyn, kol nusiims (10 pav.). 

  9 paveikslėlis      10 paveikslėlis 

7 paveikslas 

5 paveikslas 

 
8 paveikslas 



SKUTIMO ANTGALIUKO VALYMAS 

Reguliarus skutimo antgaliuko valymas yra būtinas, siekiant optimalaus prietaiso veikimo ir maksimalaus skutimo komforto: 
1. Išjunkite mašinėlę. Nuimkite skutimo antgaliuką (10 pav.).
2. Pakiškite skutimo antgaliuką po šaltu ar vėsiu vandeniu. NEKIŠKITE PO VANDENIU MAŠINĖLĖS, TIK ANTGALIUKĄ.
3. Nusausinkite skutimo antgaliuką minkšta šluoste ir uždėkite ant mašinėlės. Įsitikinkite, ar gerai uždėjote antgaliuką.

APTARNAVIMO CENTRAS 

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kantavimo mašinėlės peiliukų ašmenys atšips, rekomenduojame įsigyti naujus. Naujus peiliukus 
Andis plaukų kirpimo ar kantavimo mašinėlei galite įsigyti iš Andis atstovų šalyje arba oficialiame Andis garantiniame servise. 

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO PAŠALINIMAS 

 
 
 

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma 

Dešinėje esantis žymuo reiškia, kad šio prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, kaip 
numatoma ES direktyvose. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamų 
atliekų šalinimo, pašalinkite jį atsakingai ir suteikite galimybę pakartotinai panaudoti naudingas medžiagas ar 
prietaiso dalis. Norėdami grąžinti prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ar surinkimo sistema arba kreipkitės į 
vietą, kurioje įsigijote prietaisą. Jie priims šį prietaisą ir saugiai jį pašalins.  

ĮSPĖJIMAS: niekada nenaudokite Andis plaukų kantavimo mašinėlės, kol plaunate rankas, niekada nekiškite prietaiso po 
vandens srove ir nemerkite jo į vandenį. Galimas elektros šoko ir prietaiso sugadinimo pavojus. Andis kompanija neatsako už 
nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl nesaugaus  ar neatsakingo prietaiso naudojimo. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros 
(serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


