
Babyliss PRO plaukų kirpimo mašinėlė mod. FX-670
Su naujausia HLD (HARD LIKE DIAMOND) kirpimo technologija

NAUDOJIMAS
1. Prieš naudojimą, pirmą kartą, plaukų kirpimo mašinėlę įstatykite į pakrovimo

stovelį ir kraukite 4val. Įsitikinkite ar prietaiso jungtukas yra padėtyje (OFF).
2. Rekomenduojama įkrauti mašinėlę nakties metu.
3. Įkiškite maitinimo kabelį į tinklą ir stebėkite ar  užsidegė pakrovimo lemputė.
4. Pakrovimo stovelis visada gali būti prijungtas prie maitinimo tinklo, tai tikrai

nekenkia pakrovimo elementams. Plaukų kirpimo mašinėlę pastoviai galima
laikyti įstačius į pakrovimo stovelį. Taip ji bus pastoviai kraunama. Ilgai
įjungtas į maitinimo tinklą pakrovimo stovelis gali įšilti, tačiau nesibaiminkite,
tai yra visiškai normalu.

5. Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei mašinėlė ilgais periodais nekraunama.
Stenkitės krauti prietaisą, tik tada kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems
elementų ilgaamžiškumą.

6. Išskyrus atvejus, kai kraunama mašinėlė, visada išjunkite ir ištraukite adapterį
iš sienos rozetės po naudojimo.

7. Prietaiso naudojimas nuo laido: įsitikinkite ar prietaisas išjungtas. Įjunkite
adapterį į sienos rozetę.Palaukite 1min. Ir įjunkite prietaisą. Nuo laido įjungtą
plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti ne ilgiau 20min.

ANTGALIŲ NAUDOJIMAS
Plaukų kirpimo mašinėlė turi 3 antgalius. Kiekvienas iš jų turi po 2 skirtingo ilgio
padėtis (t.y. galimi 6 skirtingi kirpimo ilgiai).

• 3-6mm;
• 9,5-13mm;
• 15-18mm;

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Visada išjunkite mašinėlę prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:
1. Nuimkite peiliukų komplektą nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami

judantį peiliuką su nykščiu.
2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašinėlės, kur fiksuojasi peiliukai.
3. Paspauskite slankiojančią peiliukų dalį su nykščiu, kad pakeltumėt judantį

peiliuką, išvalykite plaukus tarp peiliukų.
Peiliukų sutepimas:
Sutepkite abi  besitrinančias puses. Priekinių kirpimo dantelių ir užpakalinius
laikančiuosius paviršius.

1. Užpakaliniai laikantys paviršiai:

pastumkite slankiojančią dalį į vieną pusę, sutepkite matomą besitrinančios
paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių.

2. Priekiniai kirpimo danteliai:
nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantukų ir paskirstykite vienodai. Nedaug
pastumkite slankiojančią dalį, kad tepalas patektų tarp peiliukų.

Peiliukų keitimas:
1. Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukų

komplekto apačią į reikiamą vietą mašinėlės
korpuse.

2. Spauskite, kol peiliukai užsifiksuos.
Pagrindinio korpuso ir priedų valymas

1. Išjunkite mašinėlę ir ištraukite laidą iš rozetės.
2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
3. Leiskite išdžiūti.
KITA
1. Laikykite ir saugokite mašinėlę tik kambario temperatūroje. Venkite palikti

po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmėje ar ant karštų paviršių.
2. Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašinėlės dalies.

SAUGUMO INSTRUKCIJA
• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
• Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.
• Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra

pažeistas.
• Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio

aptarnavimo centrą.
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite

prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
• Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir
73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. (ES markiruotė)

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS
GARANTIJA NETAIKOMA!
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