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Profesionali plaukų kirpimo mašinėlė
Naudojimo instrukcijos

Saugumo nurodymai

• DĖMESIO: polietileniniaimaišeliai, į kuriuossupakuotasprietaisas,gali kelti pavojų. Laikykite juosatokiaunuokūdikių ir mažų vaikų.
Niekadajų nenaudokitevaikų lovelėse,vežimėliuosear pan.Plonapolietilenoplėvelė gali prilipti prie nosiesir sutrikdyti kvėpavimą.

• Pakavimomedžiagosnėraskirtosžaidimams.
• DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso netoli prausyklės, vonios, dušo ar indų su vandeniu. Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
• Jei prietaisu naudojatės vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo.
• Prietaisonaudojimasgretavandensšaltinių yra pavojingasnet kai prietaisasišjungtas.Kaip papildomą apsaugą instaliuokitesrovės

pertraukiklį su ne didesne nei 30 mA srove. Pasikonsultuokite su elektriku.
• Prietaisoniekadanepanardinkiteį vandenį ar kitą skystį.
• Prietaisą naudokiteir kraukitetik sukomplekteesančiu adapteriu.
• Jei pažeistas adapteris arba maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto priežiūros centro darbuotojas, kuris žino, kaip

išvengti pavojaus.
• Nenaudokiteprietaiso,jei jis buvonukritęs ar atrodopažeistas.
• Nepalikiteprietaisobepriežiūros,kai jis įjungtas,o kištukasįkištasį lizdą.
• Jeinaudojantisprietaisujumskyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
• Nenaudokitejokių kitų priedų, nei rekomenduojaBabyliss.
• Ištraukitekištuką iš lizdo pokiekvienonaudojimoir prieš valymą. Nepalikiteprietaisoįjungto į elektrostinklą ilgiau nei24valandas.
• Prietaisasnėra skirtasnaudotisjaunesniemsnei 8 metų vaikamsir asmenims,kuriemstrūkstapatyrimoar kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip

neįgalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar pagalba.Įspėkite vaikus, kad nesinaudotu prietaisu kaip žaislu.
• Kad apsaugotumėte laidą, nevyniokitejo aplink prietaisą ir nelankstykite.
• Saugokiteprietaisą nuodrėgmės.
• Naudojimoarbaįkrovimo metuprietaisasgali įkaisti.Tai normalu.
• Prieš naudodamiprietaisą patikrinkite,ar jo peiliukai ir priedainėrapažeisti ar sulūžę. Jei jie pažeisti,pakeiskitenaujais.
• Prieš kiekvieną naudojimą ant prietaiso peiliukų užtepkite alyvos. Tepkite tose vietose, kurios pažymėtos strėlytėmis.
• Saugokiteprietaisokorpusą ir peiliukus nuo sąlyčio su plaukų laku, losjonu ir kitokiomis priemonėmis, nes jos gali pažeisti prietaisą arba

paskatinti jo rūdijimą.
• Neišmeskiteprietaisoantžemės.
• Netrenkitejo į kitus objektus.
• Nenaudokitejo gyvūnų plaukų kirpimui.

Prietaiso dalys

A. Korpusas
1. Kirpimo ilgio lemputė
2. Peiliukoilgio reguliavimo
jungiklis
3, Įjungimo/išjungimomygtukas
4. LED lemputė

B. Ašmenys
5. Tvirtinimo ąselė
6. Valymo svertas
7. Judantispeiliukas
8. Fiksuotaspeiliukas
C. Įkrovimo stovas

D. AC adapteris
E. #1šukų priedas:3 mm
F. #2šukų priedas:6 mm
G. #3šukų priedas:10mm
H. #4šukų priedas:13mm
I. #5šukų priedas:16mm
J. #6 šukų priedas: 19 mm
K. #7 šukų priedas: 22 mm
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L. #8 šukų priedas: 25 mm
M. Valymo šepetėlis
N. Alyva

Prieš pradedant naudoti

Prietaisas sukurtas profesionaliam naudojimui ir yra skirtas kirpti barzdos ir galvos plaukus.
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kraukite jį 3 valandas, kad aktyvuotųsi įkraunama baterija. Prietaisą galite naudoti su laidu arba be jo.
Atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

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

Prietaiso įkrovimas

• Nenaudokitejokių kitų adapterių ir laidų, išskyrustuos,kuriuosįsigijotesuprietaisu.
• Venkitebaterijoskrovimo žemesnėje nei5°C ir aukštesnėje nei35° C temperatūroje.
• Nekraukitebaterijostiesioginėje saulės šviesojeir gretakarščio šaltinių.
• Jeiprietaisoneketinatenaudotiilgesnį laiką, įkraukitejį kartą permėnesį. Tai padės išsaugotiilgą baterijostarnavimolaiką.
• Maitinimo laidasyranepakeičiamas.Jei jis sugedo,AC adapterionaudotinebegalima.
• Prietaisasturi įmontuotą bateriją. Neįmeskitejos į ugnį, saugokitenuokarščio ir nenaudokite/ nepalikiteaukštoje temperatūroje.

• Įjungimomygtuką pastumkiteį OFFpadėtį.
• AC adapteriokištuką įjunkite lizdą, o kitą jo galą – į prietaisą. UžsidegsraudonaLED lemputė. Prietaisaskraunasi.
• Prietaisą įstatykiteį jo stovą arbapadėkite antlygauspaviršiaus.
• Prietaisaspilnai pasikrausper3 valandas.Kai jis busįkrautas,užsidegsmėlyna LED lemputė. Prietaisą galimabusnaudotiapie3 valandas.
• Jeinorite,prietaisą galitekrauti 1 valandą. Tuometjis veiks75minutes.Šiuo atveju,LED lemputės spalvagali nepasikeistiiš raudonosį mėlyną.
• Svarbu:kadpailgintumėtebaterijostarnavimolaiką, prietaisą rekomenduojamekrauti tik tuomet,kai raudonaLED lemputė ims mirksėti.

Naudojimas su laidu

• Jeiprietaisasnėra įkrautasarbatuoj išsikraus,prie jo galiteprijungti laidą ir naudotitoliau.
• Prieš prijungdami adapterį, išjunkite prietaisą.
• Adapterį prijunkite taip pat,kaip ir kraudamiprietaisą. UžsidegsraudinaLED lemputė.
• Įjunkiteprietaisą. Raudonalemputė akimirką liks degti,o tadaprietaisaspradės veikti.
• Jeiprietaisasneveikia,leiskitejampasikrauti1 minutę.
• Peiliukoilgio jungiklį pastumkiteį viršų arbaį apačią ir pasirinkitenorimą ilgį. Keturiosjungiklio padėtysatitinkaketurisilgio pasirinkimus

(0,8 –1,2 – 1,6 – 2 mm). Tikrasis kirpimo ilgis gali šiek tiek skirtis.

Prietaiso valymas

• Prietaisokorpusą valykitesudrėkintašluoste.
• Niekadanenaudokitepaviršių ėdančių priemonių.
• Niekadanepanardinkiteprietaisoį vandenį.

Apie LED lemputę

Prietaisasturi vienintelę LED lemputę, betjosspalvosperteikiaskirtingą informaciją:

Raudona:prietaisaskraunasi.
Mėlyna: prietaisaspasikrovė.
Lėtai mirksinti raudonalemputė: prietaisasgreitai išsikraus.
Greitaimirksinti raudonalemputė: prietaisasišsikrauspo10-15minučių.

Šukų naudojimas

• Pasirinkitenorimą priedą. Kirpimo ilgis nurodytasantpriedų šoninės dalies.

• Jungiklį pastumkiteties0,8mmilgiu ir priegalvutės pritvirtinkite šukas.
• Kai tvirtinatešukas,nespauskitetvirtinimo ąselės.Spauskitetą vietą, antkuriosužrašytasnumeris(žr. pav.).Ąselė skirtatik šukų nuėmimui.
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Paspauskite norėdami pritvirtinti.
Pastumkiteį viršų norėdami nuimti.

Šukų nuėmimas nuo galvutės

• Šukasnuimkitetaip,kaipparodytapaveiksležemiau.

Ašmenų nuėmimas

• Išjunkiteprietaisą.
• Suimkiteprietaisą ranka,kadgalvutė būtų nukreiptaį viršų. Nustumkitepeiliuką nykščiu ir sugaukitekita ranka.

Ašmenų pritvirtinimas

• Ilgio jungiklį nustatykiteties2,0mm.Peiliukopritvirtinti negalėsitejokioje kitokioje padėtyje. Jeibandysitetai padaryti,galitepažeisti
prietaisą.

• Pritvirtinimo ąselę įkiškite į specialią angą antprietaisoir pastumkite,kadužsifiksuotų.

Prietaiso priežiūra

Ašmenų valymas
• Šepetėliu nuvalykiteplaukus.
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• Išimkite ašmenis ir išvalykite plaukus iš vidaus.

• Išvalykite plaukus,įstrigusiustarpfiksuotų ir judančių peiliukų. Paspauskitevalymosvertą, kadjudantyspeiliukai pasikeltų.

• Dėmesio:nemėginkite išardyti ašmenų, nesjų daugiaunebesurinksiteir prietaisasnebebustinkamasnaudoti.

Sutepimas alyva
• Kelis lašusalyvosužlašinkite į tarpą tarpfiksuotų ir judančių peiliukų.
• Alyvą tepkiteprieš ir pokiekvienonaudojimo.
Labai svarbu: peiliukus būtina valyti ir sutepti reguliariai. Tik tokiu atveju jie veiks tinkamai. Jei neprižiūrėsite prietaiso taip, kaip nurodyta, jam
suteikta garantija bus anuliuota.

• Jungiklį nustatykiteį 2.0padėtį ir vėl pritvirtinkite ašmenis.

Li čio-polimero baterija

Kad išnaudotumėte visą baterijos galingumą, pirmo naudojimo metu iškraukite prietaisą, kol raudona lemputė ims greitai mirksėti. Tokį veiksmą
reikia atlikti tik po pirmojo naudojimo. Tuomet prietaisą pilnai įkraukite, kol ims degti mėlyna LED lemputė.
Pastaba: kad pasiektų pilną pajėgumą, elementą gali prireikti krauti 5 – 10 kartų.

Įmontuotos pakraunamos baterijos išėmimas
• Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prieš išimdamibateriją, ją visiškai išnaudokite.
• Nuimkiteašmenis(1) ir atsukiteketurisvaržtelius(2).
• Nuimkitedangtelį (3).
• Išimkite bateriją (4).

Elektrinio ir elektroninio prietaiso tarnavimo laiko pabaiga

Kad padėtumėte tausotiaplinką:
• Neišmeskiteprietaisokartusukitomis buitinėmis atliekomis.
• Pristatykite jį į specialų elektrinių ir elektroninių prietaisų

surinkimo/ perdirbimopunktą. Prieš tai iš prietaisoišimkite elementus.Juosmeskiteį specialiasdėžesprekyboscentruose.
• Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


