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FX880E PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ

SAVYBĖS
• 45 mm nerūdijančio plieno fiksuoti peiliukai
• Nerūdijančio plieno judantys peiliukai
• Aukšto dažnio ašinis variklis
• Peiliukų sukimosi greitis – 9000 kartų per minutę
• 5-ių padėčių kirpimo ilgio reguliavimo mygtukas
1 – 1,8 – 2,5 – 3 – 3,5 mm
• 8 pridedamos šukos
1,5 – 3 – 4,8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm

Peiliukai

Peiliukų apsauga

Pridedamos šukos
0,5 – 1,5 mm

Pridedamos šukos
1 – 3 mm

Pridedamos šukos
1,5 – 4,8 mm

Pridedamos šukos
2 – 6 mm

Pridedamos šukos
3 – 10 mm

Pridedamos šukos
4 – 13 mm

Pridedamos šukos
5 – 16 mm

Pridedamos šukos
6 – 19 mm

Kirpimo ilgio 
reguliavimo svirtis

Valymo šepetėlis

Alyva

3 m profesionalams 
skirtas laidas



• Patvarus 3 m maitinimo laidas
• Kilpelė pakabinimui
• Komplekte yra alyva ir valymui skirtas šepetėlis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
VARBU! 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.
Nuo  peiliukų  nuimkite  plastikinę  apsaugą.  Peiliukus  patepkite  alyva;  jos  perteklių  nuvalykite  sausa
šluoste.
Įjunkite mašinėlę į elektros lizdą. Įjunkite – jungiklis turi būti „I-ON“ pozicijoje.
Baigę kirpti plaukus, išvalykite peiliukus tam skirtu šepetėliu. Nuvalykite korpusą sausa šluoste.
Patepkite peiliukus alyva, kad nerūdytų, tada uždėkite apsaugą. Tai svarbi peiliukų priežiūros dalis.
Ši aukštos kokybės plaukų kirpimo mašinėlė buvo gaminama labai kruopščiai. Buvo atlikti bandymai,
prieš pateikiant profesionaliam vartotojui ji buvo išsamiai patikrinta.
Kaip ir naudojantis kitais kruopštumo reikalaujančiais įrankiais, taip ir šiuo atveju reikalinga praktika. Jei
kinta variklio greitis (pasikeičia skleidžiamas garsas), tai reiškia, kad pasikeitė mašinėlės padėtis arba
pakito linijinė įtampa.
Jei mašinėlę sutepsite kaip nurodyta, ji bus galinga ir veiks greitai, atitiks visus profesionaliam plaukų
kirpimui keliamus reikalavimus.
LABAI SVARBU
Siekiant, kad mašinėlė veiktų tinkamai, peiliukus būtina nuvalyti ir sutepti prieš ir po naudojimo, taip pat
proceso metu. Tam skirtas komplekte esantis šepetėlis ir alyva.
PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA
Peiliukus būtina sutepti alyva prieš ir po naudojimo, taip pat proceso metu. Tai reikalinga siekiant, kad
kirpimo rezultatas  būtų kuo geresnis  ir  mašinėlė  tarnautų  kuo ilgiau.  Patraukite  mašinėlę  nuo savęs,
palenkite žemyn, ant peiliukų priekinės dalies ir šonų užlašinkite „BaBylissPRO“ alyvos. Jos perteklių
nuvalykite švelnia sausa šluoste.
Netraukite, nesukite ir nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
KAIP NAUDOTIS PRIDEDAMOMIS ŠUKOMIS
Norėdami  pasinaudoti  šiomis  šukomis,  išjunkite  mašinėlę  –  jungiklis  turi  būti  „0-OFF“  pozicijoje.
Užmaukite  šukas  ant  peiliukų,  pastumkite  žemyn taip,  kad  šukos  uždengtų  peiliukų galinę  dalį.  Kai
norėsite nuimti, suimkite už šukų galinės dalies ir nutraukite nuo peiliukų.

PEILIUKŲ PAKEITIMAS (NUĖMIMAS)
1. Išjunkite mašinėlę iš elektros lizdo ir sureguliuokite kirpimo ilgio reguliavimui skirtą svirtį (žr. A pav.).
2. Išimkite varžtus ir fiksuotus peiliukus. Pasilikite varžtus.
3.  Nukelkite  mažuosius  peiliukus (su  baltu  peiliukų  stūmokliu),  pakeiskite  juos  naujais.  Sulygiuokite
spyruoklę su jai skirta anga, metalinį varymo kaištį įkiškite ten, kur buvo baltas peiliukų stūmoklis (žr. B
pav.).
4. Uždėkite fiksuotus peiliukus, šiek tiek priveržkite varžtais. Sureguliuokite peiliukų dantukus taip, kaip
pavaizduota C paveikslėlyje,  tarpas turi  būti  1-1,5 mm, mažieji  judantys peiliukai turi  būti  centrinėje
dalyje, kuo labiau sulygiuoti su fiksuotų peiliukų dantukais.

SVARBI PASTABA:
Viršutinis fiksuotų peiliukų kraštas turi būti bent 1 mm aukščiau už viršutinį centre esančių judančių
peiliukų kraštą. Tai svarbu, nes priešingu atveju judantys peiliukai gali liesti odą.



Prieš jungdami nepamirškite peiliukų patepti keliais lašais „BaBylissPRO“ alyvos.
Sulygiavę peiliukus būtinai suveržkite varžtus.

PEILIUKŲ GALANDIMAS
„BaBylissPRO“ peiliukai pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno su anglimi, jie sutvirtinami
siekiant, kad tarnautų kuo ilgiau. Kaip ir kiti pjaustymo įrankiai, mašinėlės peiliukų kraštai daug kartų
naudojant atšimpa.
Jei spausite peiliukus, kirpdami naudosite jėgą, mašinėlė gali perkaisti, o variklis – susidėvėti.
Kai peiliukai tinkamai nebekerpa, pakeiskite juos naujais „BaBylissPRO“ peiliukais.

Kirpimo ilgio 
reguliavimo svirtis

Spyruoklei skirta anga

Metalinis varymo kaištis

Baltas peiliukų stūmoklis

Fiksuoti peiliukai

Judantys peiliukai

1-1,5 mm

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

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


