
TS1 Mobili barzdaskutė 17170
Naudojimosi ir priežiūros instrukcijos

Prekė gali atrodyti kitaip negu parodyta
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18. Norint  atsikratyti  sena  baterija  apvyniokite  baterijos  kontaktus  lipnia  juosta,  kad  apsisaugoti  nuo  trumpo  sujungimo.
Įspėjimas: Nebandykite išardyti barzdaskutės arba nuimti jos sudedamųjų dalių. Niekada nelieskite metalinių dalių
norint išvengti trumpo sujungimo. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu, kad išvengti rimtų nelaimių.

19. Įspėjimas: Tam, kad pakrauti bateriją naudokite nuimamą maitinimo bloką, kurį gaunate su šiuo TS-1 prietaisu.
20. Šis prietaisas yra tiekiamas su saugiai žema įtampa kaip parodyta ant prietaiso.
21. Laikykite prietaisą sausą.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

UNIVERSLUS MAITINIMO BLOKAS
Šis prietaisas įrengtas su universaliu maitinimo bloku. Įeina penki keičiami įvesties kištukai su kuriais galėsite šiuo prietaisu naudotis
daugelyje pasaulio valstybių (Pav. A-E).

Įvesties kištuko išjungimas:
1. Išjunkite maitinimo bloką iš maitinimo šaltinio.
2. Spauskite skirtuką, kuris ant kištuko apačios, iki kol jis atšoks nuo maitinimo bloko.

Įvesties kištuko keitimas:
1. Norint pakeisti įvesties kištuką sulyginkite skirtukus ant maitinimo bloko su lizdais ant įvesties kištuko (Pav. F).
2. Švelniai spauskite įvesties kištuką į maitinimo bloką iki kol jis užsifiksuos.

VALDYMO INSTRUKCIJOS
 Vartotojas negali pats pasikeisti baterijos.
 Bateriją privaloma ištraukti iš prietasio prieš ją išmetant.
 Prietaisas turi būti išjungtas išimant bateriją.
 Baterija negali būti išmetama su kitomis buitinėmis atliekomis.

ĮKROVIMAS
Šis prietaisas nėra įkraunamas gamykloje. Prieš naudojant pirmą kartą pakraukite prietaisą mažiausiai dvi valandas.
Šis pakrovėjas yra skirtas naudoti  tik su Andis  TS-1 barzdaskutės ličio jonų baterija,  kurios talpa yra  3.7V -  2.96 Wh.  Išimkite
barzdaskutę ir maitinimo bloką iš dėžutės. Įjunkite maitinimo bloką į 100-240V kintamosios srovės maitinimo šaltinį arba pagal jūsų
vietovės jėgos standartus. Barzdaskutės įjungimo/išjungimo mygtukas turi būti išjungtame rėžime norint, kad baterija krautųsi. Įjunkite
maitinimo laidą į įėjimą esantį barzdaskutės apačioje (Pav. G). Žalia krovimosi lemputė turi užsidegti. Baterijai pilnai pasikrovus, žalia
lemputė užges.

PRIETAISUI NESIKRAUNANT
1. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinyje yra įtampa (patikrinkite su prietaisu, kuris žinote, kad veikia).
2. Patikrinkite ar maitinimo laidas yra tvirtai įjungtas į barzdaskutę.

Jeigu prietaisas vistiek nesikrauna grąžinkite prietaisą į Andis tiekėjui arba Andis autorizuotam techninio aptarnavimo centrui, kad
pataisytų arba pakeistų prietaisą.

NAUDOKITE SU MAITINIMO LAIDU
Jeigu  barzdaskutė  išsijungs  ja  besinaudojant,  galite  ją  įjungti  į  maitinimo  šaltinį  ir  tęsti  ja  naudotis  (Pav.  G).  Kada  naudojatės
barzdaskute  su  pajungtu  maitinimo laidu  žalia  krovimosi  lemputė  neužsidegs,  nors  ir  barzdaskutė  bus  nepilnai  ar  pilnai  įkrauta.
Barzdaskutė nesikraus kol bus naudojama su pajungtu maitinimo laidu.

Įjungtas maitinimo laidas gali būti naudojamas vertikalioje arba horizontalioje padėtyje.

SKUTIMASIS
1. Visada laikykite prietaisą švarų ir sausą.
2. Nuimkite plastmasinį apsauginį dangtelį.
3. Įsitikinkite, kad metalu dengti ašmenys ir kerpančioji detalė nėra pažeisti. Pakeiskite pažeistas dalis prieš naudojimą. Norint

daugiau informacijos susisiekite su Andis tiekėju arba arčiausiu Andis autorizuotu aptarnavimo centru.
4. Įsitikinkite, kad baterija yra įkrauta.
5. Nuplaukite ir nuvalykite odą prieš skutimąsi.
6. Paslinkite įjungimo/išjungimo mygtuką į įjungimo rėžimą.
7. Švelniai įtempkite veido odą su laisva ranka, o kitoje rankoje laikydami barzdaskutę lėtai ir švelniai judėkite prieš barzdos

plaukų augimą. Judėkite  nedideliais  apskritimais,  taip plaukai pakils į  viršų ir  bus lengviau juos nuskusti.  Skusdamiesi
barzdaskute, metalu dengtus ašmenis, laikykite 90 laipsnių kampu.

8. Norint pakankamai gerai nusiskusti ir išvengti nereikalingo ašmenų nusidėvėjimo įsitikinkite, kad abi metalu dengtos ašmenų
detalės liečia jūsų odą visu skutimosi metu. Laikant barzdaskutę tokiu kampu, kai odą liečia tik viena metalu dengta ašmenų
dalis, gali išsikraipyti ašmenys, bei sudirginti odą.

9. Norint išvengti įsipjovimų, greito ašmenų nusidėvėjimo, stipriai nespauskite barzdaskutės prie savo odos.
10. Norint maksimaliai pajusti skutimosi komfortą šiuo prietaisu, nepamirškite išvalyti barzdaskutę po kiekvieno naudojimo.

VARTOTOJO PRIEŽIŪRA
Valymas ir priežiūra negali būti atliekama vaikų be priežiūros.
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Jeigu nenaudojate barzdaskutės ilgą laiką laikykite ją saugioje, vėsioje ir sausoje vietoje. Nevyniokite maitinimo laido tvirtai aplink
barzdaskutę. Nepakabinkite barzdaskutės ant kabyklos naudojant maitinimo laidą. Neatlikite jokios kitos priežiūros, kuri nėra paminėta
šioje instrukcijoje.
SVARBU: Barzdaskutės mechanizmą ir ašmenis rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.

MECHANIZMO KEITIMAS
1. Nuimkite mechanizmą paspaudę apvalų mechanizmo užrakinimo mygtuką, kuris yra barzdaskutės dešinėje pusėje. Suimkite

mechanizmą iš abiejų pusių ir švelniai kelkite į viršų (Pav. H).
2. Laikydami  keičiamą  mechanizmą  virš  kerpamosios  detalės  atsargiai  jį  uždėkite.  Nepažeiskite  metalu  dengtų  ašmenų.

Švelniai stumkite mechanizmą žemyn kol jis užsifiksuos savo vietoje.

KERPAMOSIOS DETALĖS KEITIMAS
PASTABA: Visada pakeiskite mechanizmą, kada keičiate kerpamąją detalę.

1. Norint nuimti kerpamąją detalę suimkite ją iš abiejų pusių ir traukite į viršų (Pav. I).
2. Norint uždėti kerpamąją detalę suimkite ją iš abiejų pusių, uždėkite ją ant metalinio veleno su išpjova apačioje, tada tvirtai

spauskite žemyn, kad ji užsifiksuotų savo vietoje.
3. Pakeiskite mechanizmą.

VALYMAS
Norint, kad barzdaskutė dirbtų nepriekaištingai, reikalingas jos nuolatinis valymas. Neplaukite barzdaskutės, mechanizmo ar metalinių
šmenų panardinę į vandenį. Valymui naudokite tik nedidelį šepetuką, kuris yra pridedamas prie barzdaskutės komplektacijos.
SAUSAS VALYMAS SU ŠEPETUKU

1. Nuimkite mechanizmą paspausdami mygtuką esantį dešinėje barzdaskutės pusėje. Suimkite mechanizmą iš abiejų pusių ir
švelniai kelkite į viršų (Pav. I).

2. Švelniai pakratykite mechanizmą, kad viduje esantys plaukai iškristu. Nenuimkite metalo nuo metalu padengtų ašmenų, kad
nepažeisti detalių.

3. Švelniai išvalykite plaukus iš kerpamosios detalės. Jeigu reikalinga galite ją nuimti. Išpūskite likusius plaukus.
4. Pakeiskite kerpamąją detalę ir mechanzimą.

LIČIO-JONŲ BATERIJOS VARTOJIMO VADOVAS
1. Ličio-jonų baterija neturi „atminties efekto“ kaip nikelio-metalo hibrido (NiMH) ar nikelio kadmio (NiCd) baterijos. Galite

pradėti  krauti  bateriją  bet  kada  pilnam įkrovimui  ar  naudoti  bateriją  prieš  jai  pilnai  pasikrovus.  Kaip  ir  daugelis  kitų
pakraunamų baterijų, ličio-jonų baterijos geriausiai dirba dažnai naudojant.

2. Jeigu  barzdaskutės  nenaudosite  keletą  mėnesių  ir  norite,  kad  baterija  tarnautų  kuo  ilgiau,  stenkitės  barzdaskutę  laikyti
nepilnai iškrautą. Jeigu norite iškrauti bateriją, palikite barzdaskutę įjungtą iki kol ji išsikraus.

3. Nepalikite barzdaskutės prie šilumos angų, radiatorių ar saulėtoje vietoje. Geriausiai baterija krausis pastovios temperatūros
patalpoje. Staigūs temperatūros svyravimai gali pakenkti įprastam baterijos įkrovimui.

4. Daugybė veiksnių gali nulemti ličio-jonų baterijos tarnavimą. Baterija, kuri yra daug naudojama arba yra daugiau nei metų
senumo gali trumpiau veikti negu nauja baterija.

5. Naujos ličio-jonų baterijos, kurios nenaudojamos ilgą laiką, gali nepriimti pilno įkrovimo. Tai yra normalu ir nereiškia, kad
baterija ar barzdaskutė veikia netinkamai. Baterija priims pilną įkrovimą po keletos barzdaskutės naudojimo ir įkrovimo
kartų.

6. Atjunkite įkrovėją arba barzdaskutę iš maitinimo lizdo jeigu žinote, kad ilgai nenaudosite barzdaskutės.

TEISINGAS BATERIJOS ATSIKRATYMAS
Produktas, kurį nusipirkote turi pakraunamą bateriją. Ši baterija perdirbama. Prašome atsikratyti šios baterijos atsakingai. Susisiekite
su vietovės atliekų išvežiojimu norint daugiau informacijos kaip teisingai atsikratyti baterijos.

TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis.  Kad apsaugotumėte gamtą ir  žmonių sveikatą nuo žalos,  sukeltos  netinkamo atliekų tvarkymo, atsakingai
pasirūpinkite  šio  produkto  perdirbimu.  Pristatykite  prietaisą  į  elektrinių  prietaisų  surinkimo vietas  arba  susisiekite  su
prekybos vieta.

GAMYKLOS REMONTO PASLAUGOS

Kada jūsų kirpimo mašinėlės Andis ašmenys atšips ir bus netinkamos naudojimui, rekomenduojama nusipirkti naujus ašmenis iš Andis
tiekėjo arba Andis autorizuoto techninio aptarnavimo centro.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


