
ANTAKIŲ TVARKYMAS
Antakiams tvarkyti galite naudoti ir kerpančią galvutę (1).
• Sušukuokiteantakiusplaukųaugimo kryptimi
• ĮjunkiteprietaisąpastumdamiĮjungimo/Išjungimo jungiklį (3) aukštyn
• Tarp kerpančios galvutės peiliukų ir antakiųpadėkite šukas
• Plaukelius tvarkykite lėtais, tvirtais judesiais

ATSARGIAI!
Laikykiteprietais ąatokiau nuo akių.
Jei prietaisu naudositės be šukų, antakius nukirpsite labai trumpai.
Niekadanemėginkitekirptiblakstien ų.

PRIEŽIŪRA

ATSARGIAI!
Prieš valydami ar keisdami prietaiso dalis, jį išjunkite! Įsitikinkite, kad po valymo su
drėgnu skudurėliu visos dalys yra sausos, o tik tada naudokitės prietaisu vėl ar
padėkite j į į šalį.

Prietaisą valykite iš karto po naudojimosi ir kirpimo vietoje susikaupus dideliam plaukų ar
nešvarumųkiekiui.
• IšjunkiteprietaisąpaslinkdamiĮjungimo/Išjungimojungiklį (3)žemyn
• Nuimkite galvutę (1 arba 2) laikydami prietaisą viena ranka, o sukdami prieš laikrodžio rodyklę kita

[Pav. C1]
• Švelniai nuvalykite plaukus nuo galvučių arba nuplaukite juos po šiltu vandeniu[Pav. D]
• Visas prietaiso dalis nusausinkite švelniu rankšluosčiu. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad jos

visiškaisausos
• Valymui nenaudokite jokiųmetalinių šveistukų ar skysčių, tokių kaip alkoholis ar benzinas
• Nemerkite prietaisoį vandenį ar bet kokį kitą skystį, nes tai gali jį pažeisti
• Pasirūpinkite, kad prietaisas būtų laikomas vėsioje, sausoje vietoje, pageidautina originalioje

pakuotėje arba vėsioje, sausoje spintelėje
APLINKA

Prisidėkite prie aplinkos tausojimo: nemeskite prietaisoį buitines atliekas, bet nuneškiteį
specialiąelektriniųprietaisų surinkimo vietą.

ELEMENTŲ PAŠALINIMAS
Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir palikite jį veikti, kol elementai visiškai išsikraus. Kaip išimti
elementusžiūrėkiteskyrelyjePARUOŠIMAS.

DĖMESIO!
Neišmeskite elementų kartu su kitomis atliekomis: jos turi b ūti pašalinamos specialiose
surinkimo vietose.Daugiau informacijos apie kenksmingųatliekų šalinimą teiraukitės savo
vietiniųatliekų tvarkymoįmonių arba prekybos vietoje.

GARANTIJAIRGARANTINISAPTARNAVIMAS
Šis prietaisas sukurtas ir pagamintas pagal aukščiausius standartus. Jame nėra nenaudingų ar
nenaudojamųdalių. Jei prietaisas dėl neaiškių priežasčiųneveikia, patikrinkite, ar naudojimosi instrukcijų
buvo laikomasi teisingai.
Jei prietaisas vis tiek neveikia, jam suteikiama gamintojogarantija. Daugiau informacijos rasite
papildomame garantiniame lape. Nebandykiteprietaiso taisyti patys.

Nosies ir ausų plaukų
kirpimo mašinėlė

IMETEC IM-1352M

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA.
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Nosies ir ausų plaukų kirpimo mašinėlė IMETEC IM-1352M
Naudotojo instrukcijos

Mielasnaudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiantį kuriuos produktas buvo sukurtas ir
pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiamnaudojimuisi.

Atidžiai perskaitykite nurodymus ir persp ėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jas
išsaugokite jei ateityje iškiltų klausimų. Instrukcijos nurodo produkto veikimo ir saugumo
aspektus, svarbius jo instaliacijai, naudojimui ir priežiūrai.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

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

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

3. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip nosies ir ausų plaukų kirpimo
mašinėlė, skirta namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to
pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar
neracionaliai naudojantprietaisą.

4. Ši nosies ir ausų plaukų kirpimo mašinėlė sukurta tvarkyti tiktai žmogaus plaukus.
Nenaudokite jo naminiams gyvūnams,perukams ir šinionams.

5. Prietaisasskirtas tiktai nosies, ausų, kaklo plaukams ir antakiamstvarkyti. Nenaudokitejo
jokiemskitokiemstikslams.

6. Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
7. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
8. 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.

9. Niekadanenaudokiteprietaisojei pažeistosjo galvutėsarjis blogaiveikia.
10. Prieš valydami ar imdamiesi techninės prietaiso apžiūros, įsitikinkite, kad jis išjungtas –

jungiklis turi būti nustatytas ties žyma „Išjungti”.
11. Naudokieir laikykitešįprietaisą 10°C-35°Ctemperatūroje.
12. Prietaisą laikykite sausoje vėsioje vietoje, pageidautina jo originalioje pakuotėje ar sausoje

vėsiojespintelėje.
13. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: pašalinkite

visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su
prietaisu.

14. Prietaisunaudotisdėl higieninių priežasčių turėtų tik vienasžmogus.

Dėmesio! Niekada neįmerkite prietaiso į vandenįar kitok į skystį.

BENDROSIOS PASTABOS

PRIETAISOIR JO PRIEDŲAPRAŠYMAS
Kadįsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus[Pav. A].

1. Besisukantigalvutė
2. Kerpantigalvutė
3. Įjungimo/Išjungimo jungiklis
4. Tikslumolemputė
5. Stovas
6. Elementųskyriausdangtelis

PARUOŠIMAS
Šis prietaisas veikia tik su elemetais. Norėdamiįdėti arba pakeisti elementus:
• Nuimkiteelementų skyriausdangtelį (6) [Pav. B1]
• Įdėkitevieną 1,5voltų elementą [Pav. B2]
• Įsitikinkite, kad elemento + ir - poliai yra tinkamoje pusėje
• Tvirtai uždenkite elementų skyrių dangteliu (6)[Pav B2]
• Išimkite elementą jei daugiau nei mėnesį laiko neketinate naudotis prietaisu

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO!
Nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėle jei jūsų oda jautri ar sudirginta. Prieš
keisdami prietaiso dalis visadaįsitikinkite, kad jis išjungtas. Kerpamosios
prietaiso daliesį nosį ar ausį nekištike daugiau nei 0,5 cm. Visada išjunkite
prietaisą kai juo nesinaudojate.

NOSIES IRAUSŲPLAUKŲTVARKYMAS
Kad susitvarkytumėte savo šnerves ir išorinės ausies kanalą:
• Atsargiaiįkiškite besisukančią galvutę (1) į vieną šnervę arį vieną išorinės ausies kanalą.
• Įjunkite prietaisą stumdamiĮjungimo/Išjungimo jungiklį (3) į viršų
• Lėtai judinkite prietaisą sukamaisiais judesiais kad pašalintumėte visus nepageidaujamus

plaukus nosyje ar ausyje.

PLAUKŲNUOKAKLOŠALINIMAS
• Besisukančią galvutę (1) pakeiskite kerpančia galvute (2)
• Nuimkite galvutę (1) viena ranka laikydami prietaisą, o kita sukdami galvutęprieš laikrodžio

rodyklę [Pav. C1]
• Kerpančią galvutę (2) uždėkite tokiu pat būdu, tik ją laikydami užsukite pagal laikrodžio

rodyklę [Pav. C2]
• Prietaisą įjunkite naudodamiesiĮjungimo/Išjungimo jungikliu (3) – pastumkite jį į viršų

• Švelniai priglauskite antgalįprie odos ir braukite prietaisą lėtai per odą prieš plauko augimo
kryptį


