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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjo pasitenkinimui, nes atsižvelgiantį šiuos veiksnius produktas buvo
sukurtas ir pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimuisi

Atidžiai perskaitykite ir laikykit ės nurodymų ir perspėjim ų, pateiktų šiose naudotojo
instrukcijose, ir jas išsaugokite, jei ateityje iškiltų klausimų. Jei prietaisą perduosite kitiems
naudotojams, nepamirškite perduoti ir naudojimosi instrukcij ų.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

• Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį įgaliotam IMETEC
aptarnavimo centrui.

• Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo
kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

• Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
• Nenaudokite ilgintuvų ar adapterių, jei kištukas netinka jūsų lizdui. Leiskite kvalifikuotam

elektrikui pakeisti elektros lizdą.
• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip barzdaskutė, skirta namų

reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
• Jei norite prietaisą naudoti vonioje, nepamirškite jo išjungti iš lizdo nedelsiant po to, kai

pasinaudojate, nes vanduo yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas.
• Kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, patartina instaliuoti apsauginį elektros srovės prietaisą.

Srovė neturėtų viršyti 30 mA (geriausia – 10 mA). Pasikonsultuokite su elektriku.

DĖMESIO: Niekada neįmerkite prietaiso ar jo adapterio į vandenį ar kit ą skystį!

• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia
priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Nesinaudokite prietaisu, kai esate basomis kojomis ar šlapiomis rankomis.
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš valydami ar imdamiesi techninės prietaiso apžiūros bei

kai juo nesinaudojate. Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite
taisyti patys. Jei reikalingas taisymas, susisiekite su autorizuotu IMETEC techninės priežiūros
centru.



• Jei laidas pažeistas, leiskite jį pakeisti autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojams,
taip išvengsite galimo pavojaus.

• Ši barzdos kirpimo mašinėlė sukurta tvarkyti tiktai žmogaus plaukus.
• Nenaudokite prietaiso naminiams gyvūnams, sintetiniams perukams ir šinionams.
• Niekada nenaudokite kroviklio ar kitokio priedo, kuris nebuvo įsigytas kartu su prietaisu.
• Visada išjunkite ir ištraukite prietaisą iš elektros tinklo po to, kai juo naudojotės, bei po

įkrovimo.
• Naudokite, kraukite ir laikykite šį prietaisą 10°C-35°C temperatūroje.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A].

1. Rankena
2. Įjungimo / Išjungimo mygtukas
3. Krovimosi lemputė
4. Jugtis krovimui arba prietaiso naudojimuiįjungusį elektros
5. Barzdos kirpimo priedas
6. Kerpamoji dalis
7. Mažas skutimo antgalis
8. Siauras, tiksliai kerpantis antgalis
9. Pagrindas / priedų laikiklis
10. Reguliuojamos šukos (3-5-7-9 mm)
11. Laidas su AC/DC adapteriu
12. Šepetėlis valymui
13. Peiliukų alyva
14. Žirklės

PRIETAISO KROVIMAS

Prieš naudodami pirmą kartą, kraukite prietaisą 12 valandų. Pilnai įkrautas prietaisas nenaudojant
laido gali kirpti 45 minutes. Pagrindą galite sujungti su srovės jungtimi [Pav. B1], kad prietaisas
krautųsi tiesiogiai ant savo stovo [Pav. B2]. Prieš naudojimą ar įkrovimą įsitikinkite, kad prietaisas
ir pagrindas yra visiškai sausi.
• Įsitikinkite, kad barzdaskutė išjungta.
• Įjunkite adapterį (11) į elektros lizdą, o jo laidą įjunkite į jungtį (4), kurią rasite apatinėje

prietaiso dalyje [Pav. C1].
• Įsižiebs krovimosi lemputė [Pav. C2],
• Krovimosi lemputė (3) neišsijungia ir nepakeičia spalvos kai prietaisas pilnaiįkraunamas.

Nelaikykite prietaiso nuolatosįjungtoį elektros srovę.
• Visada išjunkite ir ištraukite prietaisą iš elektros tinklo po naudojimosi ir prieš krovimą.

Reguliariai tikrinkite adapterį (11), ypač jo laidą ir kištuką. Jei kuri nors dalis pažeista,
nenaudokite prietaiso, kol jis nebus sutaisytas.

Siekdami pailginti elementų veikimo trukmę:
• Nekraukite prietaiso kasdien. Patartina elementus visiškai įkrauti kas šešis mėnesius ir krauti

juos 12 valandų.
• Nekraukite prietaiso ilgiau nei 12 valandų. Per ilgas krovimas sumažins kraunamų elementų

tarnavimo laiką.
• Jei prietaiso neketinate naudoti kurį laiką, kraukite jį 12 valandų prieš padėdami į šalį.



ELEMENT Ų PAŠALINIMAS

Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir palikite jį veikti, kol elementai visiškai išsikraus.

Kaip išimti elementus [Pav. G]:
• Nuimkite antgalį: viena ranka laikykite prietaisą, kita sukite galvutę prieš laikrodžio rodyklę.
• Atsuktuvu atidarykite prietaiso nugarėlę.
• Išimkite elementus; naudokitės žirklėmis.
•••• Nejunkite prietaiso į elektros lizdą, kai elementai

išimti.

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

Šis prietaisas sukurtas ir pagamintas laikantis aukščiausių standartų. Naudotojas neturėtųmėginti
taisyti prietaiso pats. Jei netikėtai prietaisas nebeveiks, sekite instrukcijas:
• Patikrinkite, ar pagrindinis maitinimo šaltinis veikia tinkamai.
• Patikrinkite, ar naudojimosi instrukcijų buvo laikomasi teisingai.

Jei prietaisas vis tiek neveikia, jam suteikiama gamintojogarantija.
Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame lape.
Jei pažeistas prietaiso laidas, prietaisą turite gražinti gamintojui, kuris pasirūpins laido pakeitimu,
kad jūs išvengtumėte rizikos. Nebandykite prietaiso taisyti patys.

DĖMESIO :
• Niekada nenaudokite prietaiso šlapiems plaukams kirpti.
• Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeisti jo peiliukai ar jie blogai įstatyti į vietą.
• Niekada nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą ir venkite laido susisukimo ar kilpų

susidarymo naudojimosi metu.
• Prietaisą laikykite sausoje, vėsioje vietoje, pageidautina originalioje pakuotėje ar sausoje, vėsioje

spintelėje.

ATSARGIAI!
Nenaudokite, jei jūsų oda pažeista ar sudirgusi.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

Priedų prijungimas ir išmontavimas
Visi antgaliai (barzdos kirpimo, kirpimą užbaigiantis, mažas ir tiksliai kerpantis antgaliai) yra
prijungiami ir išmontuojami tokiu pat būdu.
Kad pritvirtintumėte antgalius, viena ranka laikykite prietaisą ir kita ranka sukite galvutę laikrodžio
rodyklės kryptimi [Pav. D1].
• Norėdami antgalį nuimti, viena ranka laikykite prietaisą ir kita ranka sukite galvutę prieš

laikrodžio rodyklės kryptį [Pav. D2].

Prieš keisdami antgalius visuomet patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.

Reguliuojamų šukų naudojimas
•••• Reguliuojamas šukas stumkiteį ant prietaiso esančius griovelius, kol užgirsite užsifiksavimo

trakštelėjimą [Pav.E1].
•••• Patikrinkite, kad šukos geraiįsistatė į savo vietą iš abiejų pusių.
•••• Kai reguliuojamos šukos pritvirtintos, prietaisas gali kirpti 4 skirtingais ilgiais:

Šukų nustatymas Gaunamas ilgis
1 3 mm
2 5 mm
3 7 mm
4 9 mm

•••• Nustatykite šukasį norimą kirpimo ilgį [Pav. E2].
• Įjunkite prietaisą: pastumkiteįjungimo/išjungimo jungiklį. Kai prietaiso nenaudojate,

nepamirškite jo išjungti.

Rekomendacijos
• Pradėkite nuo didžiausio reguliuojamų šukų (10) kirpimo ilgio ir palaipsniui jįmažinkite, kol

pasieksite norimą plaukų ilgį.
• Veiksmingiausiai apsikirpsite prietaiso peiliukus laikydami nukreiptus nuo plaukų šaknų.
• Išbandykite kirpimą skirtingomis kryptimis (aukštyn, žemyn ar skersai), nes nevisi plaukai auga

viena kryptimi.
• Norėdami išgauti lygaus kirpimo efektą, įsitikinkite, kad reguliuojamų šukų (1 ar 2) plokščioji

dalis liečia galvą.
• Jei reguliuojamų šukų (10) antgalyje susikaupė daug plaukų, jį nuimkite nuo prietaiso ir išpūskite

arba iškratykite plaukus.
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• Užsirašykite, kokį plaukų stilių suformavote su skirtingais plaukų kirpimo režimais, kad
žinotumėte, kaip naudotis prietaisu kitąkart.

Naudojimas be reguliuojamų šukų
Jei pageidaujate nukirpti plaukus labai trumpai (1 mm), prietaisu naudotis galite ir be reguliuojamų
šukų.
• Kad nuimtumėte reguliuojamas šukas (10), paprasčiausiai nustumkite jas nuo prietaiso [Pav. E3].

Barzda – kaip sukurti „3 dienų“ efektą
Barzdos kirpimo antgalio naudojimas be šukų sukuria „3 dienų“ efektą ir gražiai bei trumpai
nuskuta barzdą (iki daugmaž 1 mm).
Lėtai ir atsargiai braukite barzdos kirpimo antgaliu (5). Atsižvelkite į tas vietas, kurias norite skusti
skutimosi peiliukais.

Barzdos kirpimas su formavimą užbaigiančiu antgaliu (6)
Šis antgalis gali būti naudojamas kirpti ir formuotiūsus ir žandenas bei kirpti pavienius plaukus.
• Prietaisą laikykite nukreiptą į viršų ir kirpkite norimą zoną.
• Šis antgalis gali būti naudojamas ir kaklo plaukams kirpti: galvutę priglauskite prie odos ir lėtai

braukite per odą prieš plaukų augimo kryptį.

Nosies ir ausų plaukų kirpimas
Norėdami išvalyti šnerves ir išorinės ausies kanalą:
• Atsargiaiįkiškite siaurą antgalį (8) į šnervę ar ausį.
• Įjunkite prietaisą: pastumkiteįjungimo / išjungimo jungiklį (2).
• Lėtai sukamaisiais judesiais judinkite prietaisą ir pašalinsite nepageidaujamas plaukelius.

Neįkiškite prietaiso į ausį ar šnervę daugiau nei 0,5 cm.

Siaurą tiksliai kerpantį antgalį (8) taip pat galite naudoti antakiams skusti.
• Antakius sušukuokite plaukų augimo kryptimi.
• Įjunkite prietaisą: pastumkiteįjungimo / išjungimo jungiklį (2).
• Šukas padėkite tarp siauro antgalio peiliukų (8) ir antakių.
• Kirpkite lėtai ir tiksliai.

ATSARGIAI
Laikykite prietais ą saugiu atstumu nuo akių.
Jei nenaudosite šukų, antakiai bus nukirpti labai trumpai.
Niekada nenaudokite prietaiso blakstienoms kirpti.

Barzdos skutimas naudojant mažą antgalį (7)
Šį antgalį naudokite tolygiam kirpimui ir kraštų dailinimui.
Prieš naudodami patikrinkite, ar mažas skutimo antgalis (7) nepažeistas, nesusidėvėjęs. Jei
peiliukas ar peiliuką laikantis mechanizmas pažeistas ar susidėvėjęs, nenaudokite mažo antgalio.
Taip išvengsite galimo pavojaus.
• Mažą antgalį (7) įstatykiteį prietaisą.
• Švelniai spauskite prietaisą prie odos ir skuskite plaukus.

Nespauskite antgalio pernelyg stipriai.

PRIEŽI ŪRA

ATSARGIAI!
Prieš valydami ar keisdami prietaiso dalis, visada jį išjunkite ir ištraukite kištuk ą iš elektros
lizdo!
Įsitikinkite, kad visos dalys, nuvalytos drėgna šluoste, yra visiškai sausos, ir tik tuomet jas vėl
naudokite ar padėkite prietaisą į vietą!

Po kiekvieno naudojimosi, tučtuojau išvalykite prietaise susikaupusius plaukus ir nešvarumus.
• Paspauskiteįjungimo / išjungimo jungiklį (2) ir išjunkite prietaisą.
• Nuimkite tuo metu uždėtą antgalį: viena ranka laikykite prietaisą, kita sukite galvutę prieš

laikrodžio rodyklę [Pav. D2].
• Švelniai nubraukite užsilikusius nešvarumus nuo antgalių ir išskalaukite juos šiltu vandeniu

[Pav. F1].
• Minkšta šluoste nusausinkite visas prietaiso dalis ir vėl jas naudokite tikįsitikinę, kad jos

visiškai sausos.
• Prietaiso nevalykite milteliais ar kitomis paviršių braižančiomis priemonėmis ar skysčiais, pvz.,

alkoholiu ar benzinu.
• Neįmerkite prietaisoį vandenį ir jokį kitą skystį, nes tai gali jį pažeisti.
• Prietaisą laikykite sausoje, vėsioje vietoje, pageidautina – jo originalioje pakuotėje arba vėsioje

ir sausoje spintelėje.

„Micro-tank“ technologija
IMETEC barzdos kirpimo mašinėlėseįdiegta speciali technologija, padedanti peiliukus išlaikyti
aštrius. Kad užtikrintumėte ilgesnį šios sistemos veikimą, peiliukus tepaline alyva sutepti būtina
bent kartą per mėnesį. Reguliariai lašinkite lašelį alyvos ant kerpamosios prietaiso dalies.

APLINKOS APSAUGA

Šiame produkte naudojamiįkraunami elementai Ni-MH.

Pasibaigus šio produkto tarnavimo laikui, jis turi būti išmetamas tinkamai, atsižvelgiantį
Europos standarto 2002/96/EC nurodymus. Prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų, kurios
gali pakartotinai panaudojamos siekiant išvengti aplinkos teršimo. Susisiekite su savo vietine
atliekų tvarkymoįmone arba prietaisoįsigyjimo vieta, ir išsiaiškinkite, kur išmesti prietaisą.

DĖMESIO!
Neišmeskite elementų kartu su kitomis buitin ėmis atliekomis: jie turi b ūti pašalinami
specialiose surinkimo vietose.
Iš prietaiso išimkite elementus.
Daugiau informacijos apie kenksmingų atliekų šalinimą teiraukitės savo vietinių atliekų tvarkymo
įmonių arba prekybos vietoje.


