
Babyliss PRO plaukų kirpimo mašinėlė mod. FX-690
FORFEX – Babyliss PRO FX690E – profesionali mašinėlė plaukams kirpti, turinti aukštą
sukimosi momentą, AC motoriuką su keičiamu anglies šepetėliu, užtikrinančiu ilgą
naudojimosi laiką.Taip pat ji turi išskirtinę savaiminio vėsinimo sistemą.
Kirpimo galvutė suteikia geresnį rezultatą dėl peiliukų, kurie yra kriogeninės ir keraminės
technologijos rezultatas. Lyginant įprastus nerūdijančio plieno peiliukus su šios mašinėlės
peiliukais, pastarieji, turintys keraminius pjoviklius, išlieka daugiau nei 25 proc. vėsesni ir 50
proc. aštresni nei įprasti plieno peiliukai.
Kriogeninė ir keraminė technologijos yra ypatingas procesas peiliukų gamyboje. Peiliukai yra
linkę įkaisti, po to atvėsti.
Keraminiai peiliukai išlieka iki 25 proc. vėsesni lyginant juos su tradiciniais nerūdijančio
plieno peiliukais, net ir praėjus 20 minučių po naudojimo.
Keraminių peiliukų sudėtyje yra viena iš kiečiausių egzistuojančių medžiagų – cirkonis.
Peiliukai yra padengiami injekcija, po to deginami krosnyje 48 valandas esant 11000C
temperatūrai. Gautas rezultatas – lengvi, patvarūs ir aštrūs peiliukai. Tokiu būdu mašinėlei
suteiktas lengvumas padidina galingumą – sunaudojama mažiau energijos, taip pat
pagerinamas motoriuko naudojimo laikas.
Keraminiams peiliukams nereikia dažno vėsinimo, net ir naudojant mašinėlę nuolatos.
Ši mašinėlė turi 3,4 metrų ilgio elektros laidą, dėl to ja labai patogu naudotis.
Mašinėlė turi du keičiamus: metalinius ir keraminius peiliukus FX609ME (0,5mm) ir
FX610ME (2,4mm) bei keturis kirpimo lygius (3mm – 6 mm – 9,5mm – 13mm).
Prieš naudojimą

• Patikrinkite mašinėlę: įsitikinkite, ar ji švari, ar nėra viduje plaukų, ar tinkamai
sutepta, ar veikia nepriekaištingai. Mašinėlės nenaudokite, jei jos elektros laidas yra
pažeistas arba, jei peiliukai nusidėvėję ar sugadinti. Įstatykite peiliukus į metalinį
liežuvėlį, esantį mašinėlės viršuje, ir padėkite lygioje vietoje.
• Mašinėle kirpkite tik švarius, sausus plaukus. Patikrinkite, ar plaukai nesusivėlę ir
šukuokite kaip įprastai.

Kiekvieną kartą naudojantis mašinėle
1. Peiliukus sutepkite alyva. Naudokite tik šiai mašinėlei skirtą alyvą, peiliukus

sutepkite keliais lašais.
2. Paspauskite 0/l mygtuką, esantį mašinėlės gale, tokiu būdu įjungsite mašinėlę ir ja

bus galima naudotis.
Kirpimo ilgio nustatymas
Du keičiami keraminiai peiliukai (0,5mm ir 2,4mm) suteikia geresnes galimybes pasirenkant
kirpimo ilgį ir užbaigimą.
Kirpimo kreipiamųjų naudojimas
Nr.1 3mm
Nr.2 6mm
Nr.3 9,5mm
Nr.4 13mm
Norėdami nustatyti kirpimo lygį, pastumkite dvi metalines ąseles prie kirpimo kreipiamosios,
esančios po peiliukų nugarėle, patraukite kreipiamąją peiliukų viršūnėlės link, kol ji spragtels.
Norėdami panaikinti kirpimo kreipiamąsias, patraukite jas peiliukų priekio link, ištraukite
peiliukus, pastumkite dvi metalines ąseles atgal, tokiu būdu kreipiamoji bus atlaisvinta nuo
peiliukų.
Priežiūra. Rekomenduojame reguliarią mašinėlės priežiūrą, siekiant užtikrinti optimalų jos
veikimą. Peiliukus valykite naudodamiesi šepetėliu, taip išvalysite visus plaukus. Po

kiekvieno kirpimo nuimkite kirpimo kreipiamąsias. Taip pat galima nuimti mašinėlės
peiliukus, tai palengvins valymą.
Po kiekvieno panaudojimo rekomenduojame naudoti BaByliss PRO Forfex 4*1 purškiklį (FX
040290), kuris atvėsins, išvalys ir suteps mašinėlės peiliukus.
Prieš valydami prietaisą, visada jį išjunkite iš maitinimo lizdo. Norėdami išimti peiliukus,
atsukite du varžtus, esančius peiliukų apačioje (tuščiavidurius, šešiapusius) ir atskirkite
peiliukus. Nuvalykite peiliukus ir įstatykite atgal. Įsitikinkite, ar peiliukai jungiasi tinkamai.
Mažiausio peiliuko kraštas turi būti lygiagretus ir 1 mm žemiau nuo didesnio peiliuko krašto.
Užtikrinkite, kad mažesniojo peiliuko tolimasis dešinysis dantukas neišsikiša virš didesniojo
peiliuko. Užsukite varžtus. Patepkite keliais alyvos lašeliais. Norėdami išvalyti filtrus,
esančius prietaiso apačioje, patraukite griovelį į viršų, išvalykite ir pritvirtinkite atgal.
Norėdami pakeisti motoriuko šepetėlius, atsukite šoninius gaubtuvus ir išimkite spyruokles
bei šepetėlius. Įdėkite naujas spyruokles ir šepetėlius ir užsukite gaubtuvus.
Saugumo priemonės

• Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį. Nenaudokite prietaiso virš ar
šalia vonios, praustuvės ar kitokios vandens talpyklos.
• Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Nenaudokite prietaiso, jei elektros laidas yra pažeistas. Gamintojas, garantinio
aptarnavimo centras ar kitas kvalifikuotas darbuotojas turi pakeisti pažeistą laidą nauju
siekiant apsaugoti vartotoją nuo bet kokios rizikos.
• Grąžinkite prietaisą garantinio aptarnavimo centrui, kad šis patikrintų, pakeistų ar
atliktų reikalingus elektrinius ar mechaninius pataisymus. Prietaiso naudotojas neturi
mėginti taisyti prietaiso pats.
• Šis prietaisas atitinka tokių direktyvų reikalavimus: 89/336/EEC (elektromagnetinio
suderinamumo), 73/23/EEC(namų elektros prietaisų saugumo) bei redaguotas 93/68/EEC
(CE žymėjimo).
• Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas arba atrodo sugadintas.
• Ištraukite elektros laidą iš maitinimo lizdo kiekvieną kartą po naudojimo arba prieš
valymą. Nedelsdami ištraukite elektros laidą iš maitinimo lizdo, jei naudojant iškilo
kažkokių problemų.
• Nenaudokite jokių priedų, kurių nerekomenduoja Forfex.

Elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimas
Kiekvienas tokių prietaisų naudotojas privalo turėti interesą aktyviai dalyvauti aplinkos
saugojime, todėl:
• Neišmeskite šio prietaiso drauge su buitinėmis atliekomis.
• Prietaisą atiduokite specialiems tokių prietaisų naikinimo centrams.
Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos arba regeneruotos.
Garantija
Prietaisui teikiama vienerių metų garantija tuo atveju, jei rasti defektai yra dėl prastos darbo
kokybės ar medžiagų. Garantinio aptarnavimo galiojimui reikalinga pirkimo data bei
pardavėjo antspaudas. Ši garantija negalioja tuomet, jei prietaiso gedimą nulėmė prietaiso
numetimas, deformacija ar negarantinio aptarnavimo centro darbuotojo atlikti taisymo darbai.
Ši garantija nepažeidžia jūsų teisių, nustatytų įstatymais. Radijo slopinimas yra atsižvelgiant į
EK standartus.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija
netaikoma!


