
„BaByliss PRO“ plaukų kirpimo mašinėlėmod. FX672E
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukcij ą.

SAVYBĖS:
• Kirpimo mašinėlė gali būti naudojama su laidu arba be jo
• 45mmnerūdijančio plienopeiliukai
• Tiesioginės transmisijosvariklis
• 5-ių padėčių kirpimo ilgio reguliavimomygtukas
• Krovimo indikatorinė lemputė
• Įjungimo/Išjungimojungiklis
• Šviečiantis įkrovimostovas
• 8 kirpimo antgaliaitradiciniamskirpimams(3 / 6 / 9.5/ 13 / 16 / 19/ 22 / 25mm)
• Valymo šepetėlis ir tepaliukas

NAUDOJIMAS

Įkrovimas
Prieš naudojant kirpimo mašinėlę pirmą kartą, kraukite jos elementus 16 val. Prieš krovimą išjunkite prietaisą.
Įkiškite vieną prietaiso laido galą į įkrovimo stovą, o kitą į įtampos lizdą. Įkrovimo stovas pradės šviesti.
Įsitikinkite, ar krovimo indikatorinė lemputė irgi šviečia. Tai rodo, jog kirpimo mašinėlės elementai yra kraunami.
Kirpimo mašinėlė gali būti palikta įkrovimo stove, elementams tai nekenkia.
Elementų tarnavimo laiką prailginsite, reguliariai juosįkraunant ir nelaukiant, kol visiškai išsikraus.

Naudojimas su laidu
Kirpimo mašinėlė gali būti naudojama su laidu. Tam,įkiškite laido kištuką į prietaisą ir tik po to įjunkite į įtampos
lizdą. Tuomet nuspauskiteįjungimo mygtuką į padėtį „I“.

Kirpimo antgali ų naudojimas
Prieš naudojant kirpimo antgalius,įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „0“. Užstumkite antgalį ant
kirpimo galvutės, spauskite žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą. Tai reikš, jog kirpimo antgalio šonai yra tinkamai
pritvirtinti.
Kirpimo antgalio nuėmimui, suėmę už šonų traukite jį aukštyn.

5-ių padėčių kirpimo ilgio reguliavimo mygtukas
Kirpimo ilgiui reguliuoti, stumkite reguliavimo mygtuką, esantį kirpimo mašinėlės priekyje,į vieną iš 5-ių padėčių.

PRIEŽI ŪRA
Reguliari peiliukų priežiūra (valymas ir sutepimas) užtikrins puikų prietaiso funkcionavimą. Prietaiso peiliukus
galite nuimti, kad galėtumėte lengvai juos išvalyti. Tam, kad nuimtumėte kirpimo galvutę, nustatykite kirpimo ilgio
reguliatorių į trumpiausio ilgio padėtį ir laikydami prietaisą dantukaisį viršų, spauskite link nugarėlės.
Šepetėlio pagalba atsargiai pašalinkite iš peiliukų plaukų liekanas. Ant dantukų atsargiai užlašinkite kelis lašus
tepaliuko, komplektuojamo kartu su prietaisu.
Įstatykite peiliukus atgal, užfiksuokite kirpimo galvutės apačią ir spauskite tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

INSTRUKCIJA Ni-MH ELEMENTAMS

1. Elementų įkrovimas
Prieš naudojant kirpimo mašinėlę pirmą kartą, kraukite jos elementus 16 val. Tik po pirmojoįkrovimo, elementus
reikia pilnai iškrauti per 8 valandas. Maksimali elementų talpa bus pasiekta po keletoįkrovimo/iškrovimo ciklų.
2. Elementų saugojimas
Kad būtų pasiekta optimaliįkraunamų elementų talpa, elementus (prietaisą) reikia pilnai iškrauti vidutiniškai kas 6
mėnesius. Po tokio iškrovimo, vėl kraukite elementus 16 val. (kaip ir pirmą kartą).

3. Ni-MH elementų šalinimas
Ši kirpimo mašinėlė turi Nikelio-Metalo-Hibrido elementus. Aplinkos apsaugai, pasibaigus šių elementų tarnavimo
laikui, reikia atsargiai juos išimti iš prietaiso ir išmesti tik į specialiai tam skirtus konteinerius. Išimdami elementų

bloką, jo šalinimui ar pakeitimui, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:
1. Pradžioje išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo. Atsukite 3 varžtus nugarėlėje, 2 viršuje bei 1 apačioje ir juos

išimkite.
2. Atidarykiteprietaisą ir išimkite elementus(laidų žnyplių pagalba).
3. Aplinkos apsaugai, neišmeskite elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Daugiau informacijos, apie

elementų surinkimą ir jų perdirbimą, gausite susisiekę su vietine atliekų tvarkymo tarnyba.

SAUGUMO PRIEMON ĖS
• Neįmerkiteprietaisoį vandenį arkitą skystį. Nenaudokiteprietaisovonioje,šalia indų suvandeniuarkitais

skysčiais.

• Saugokiteprietaisą vaikamsnepasiekiamojevietoje.
• Nedelsiantnustokitenaudotisprietaisu,pastebėjus, jog pažeistasjo laidas.Laidasturi būti pakeistasnaujutik

autorizuotame techninės priežiūros centre.
• Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Jokiu būdu

netaisykite prietaiso patys.
• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
• Išjunkiteprietaisą iš įtamposlizdo, kai jo nenaudojatearpriešvalymą. Nedelsiantišjunkiteprietaisą iš

įtampos lizdo, jei jo veikimo metu pastebėjote kokį nors defektą.
• Nenaudokitepriedų, kurių nerekomenduojagamintojas.
• Šis prietaisasatitinkareikalavimuskeliamusDirektyvų 04/108/EEC(elektromagnetinissuderinamumas)ir

06/95/EEC (prietaisų namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES ženklinimas).

NEBENAUDOJAM Ų ELEKTRINI Ų IR ELEKTRONINI Ų PRIETAISŲ
ATSIKRATYMAS
Aplinkos saugumo užtikrinimui:
• Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
• Naudokitės tokių prietaisų pridavimoir surinkimobūdaissavogyvenvietėje.
Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.

PLAUK Ų KIRPIMO MAŠIN ĖLI Ų PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA
NETAIKOMA!
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