
Išmontavimas [Pav. E]:
• Naudodamiesi atsuktuvu nuimkite viršutinį prietaiso dangtelį: atsukite tris varžtelius.
• Atsukite devynis varžtelius, esančius aplink vidinį korpusą.
• Nuimkite elementų dėklo dangtelį ir išimkite elementus.
• Kai elementai išimti iš prietaiso, jo negalima jungti į elektros tinklą.

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS
Šis prietaisas sukurtas ir pagamintas laikantis aukščiausių standartų. Jei dėl neaiškių priežasčių
prietaisas nustotų veikti, sekite toliau pateiktas instrukcijas:
• Patikrinkite, ar elektros lizdas veikia tinkamai.
• Patikrinkite, ar buvo laikomasi visų naudojimo instrukcijų.

Jei prietaisas vis tiek neveiktų, gamintojas suteikia garantiją. Papildoma informacija pateikta
garantiniame lapelyje. Jei maitinimo laidas buvo pažeistas, siekiant išvengti pavojaus prietaisą būtina
grąžinti gamintojui. Nemėginkite prietaiso pataisyti patys.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukasm ir elementams garantija netaikoma.

IMETEC SKUTIMOSI MAŠIN ĖLĖ (KŪNUI)
IM-1738M

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šią prekę. 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 naudojimui
Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir laikykit ės nurodymų bei perspėjimų.

Išsaugokite šias instrukcijas, 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.

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. Prietaiso
pajėgumas nurodytas ant užpakalinės jo dalies.

• Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų, jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikui
pakeisti netinkantį elektros lizdą.

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip skutimosi mašinėlė, skirta namų
reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas
neprisiima atsakomybės dėl žalos, atsiradusios neteisingai naudojant prietaisą.

• Prietaisas turi būti naudojamas tik žmogaus plaukams skusti. Nenaudokite jo gyvūnams,
sintetiniams perukams ar šinionams skusti.

• Nenaudokite prietaiso jokiu kitu tikslu, nei nurodyta šiose instrukcijose.
• Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas itin svarbiomis taisyklėmis:

- niekada nelieskite prietaiso, kištuko ar jo adapteriošlapiomis, drėgnomis rankomis ar
kojomis.
- saugokiteprietaisą, kroviklį ir adapterį nuosąlyčio suvandeniu.
- nepalikiteprietaisoten,kur jis gali būti paveiktasorosąlygų (lietaus,saulės ir kt.).
- neleiskitevaikamsžaisti suprietaisuar jo adapteriu.

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

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Prieš valydami, imdamiesi techninės apžiūros ar kai nesinaudojate prietaisu, būtinai jį išjunkite.
• Nemėginkite pakeisti elektros laido ar adapterio. Jie negali būti pakeisti. Jei yra pažeisti,

išmeskite juos tam skirtose vietose.
• Niekada nenaudokite adapterio, kroviklio ar kitokio priedo, jei jo neįsigijote kartu su prietaisu.
• Po elementų įkrovimo visuomet išjunkite ir ištraukite adapterį iš lizdo.
• Naudokite, kraukite ir laikykite šį prietaisą 10°C - 35°C temperatūroje.
• Prietaisą laikykite vėsioje, sausoje vietoje, patartina – jo originalioje pakuotėje.
• Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę kištuką

iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos
negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

• Dėl higieninių priežasčių prietaisą naudoti turėtų vienas žmogus.
• Prietaisas skirtas skusti kūno vietas, esančias žemiau kaklo. Neskuskite juo veido plaukų.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt



Dėmesio:
Vonios kambaryje prietaisą galima naudoti tik be laido – niekada prietaiso nejunkite į elektros
tinkl ą būdami vonioje, duše ar greta vandens bei kitokių skysčių. Niekada neįmerkite prietaiso
ar jo adapterio į vandenį ar bet kokį kit ą skystį.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS
PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS
Kad įsitikintumėte,ar komplektasyra pilnas,
peržvelkite pateiktuspaveikslus[Pav. A].

1. Įjungimo/ išjungimomygtukas
2. Krovimosi lemputė
3. Įkrovimo stovas
4. Šukos1,5mm
5. Šukos2,5mm
6. Skutimoantgalis
7. Peiliukas
8. Valymo šepetėlis
9. Alyva peiliukų sutepimui
10. Adapteris

PRIETAISO KROVIMAS
Prieš pirmą kartą naudodamiprietaisą, kraukite
jį 10valandų. Pilnai įkrautasprietaisas
neįjungtasį elektrostinklą veiksiki 50minučių.
• Prieš kraudami prietaisą patikrinkite, ar jis

išjungtasir yra visiškai sausas.
• Prieš liesdami kištuką ir adapterį (10)

įsitikinkite, kadjūsų rankosyra švariosir
sausos.

• Adapterį (10) įkiškite į tinkamą elektros
lizdą, o adapteriolaidą – į krovimosistovą
(3) [Pav. B1].

• Mašinėlę įstatykiteį stovą (3) [Pav. B2]. Užsidegs krovimosi lemputė (2) [Pav. B3].
• Krovimosi lemputė (2) neužgęsta ir nepakeičia spalvos tol, kol prietaisas visiškai nepasikrauna.
• Nelaikykite adapterio (10) visą laiką įkišto į elektros lizdą. Po krovimosi jį visuomet ištraukite iš

lizdo.
• Reguliariai tikrinkite adapterį, ypač jo laidą ir kištuką. Jei kuri nors dalis pažeista, prietaisu

negalima naudotis, kol toji dalis nebus pakeista ar sutaisyta.
• Nevyniokite laido aplink adapterį. Laidą reikia lengvai susukti jo neperlenkiant.

Kad prietaiso elementai ilgiau tarnautų:
• Nekraukite prietaiso kasdien. Kraukite tik tuomet, kai elementai visiškai išsikrauna.
• Nekraukite prietaiso ilgiau, nei rekomenduojama. Pernelyg dažnas ar pernelyg ilgas krovimas

sutrumpins elementų tarnavimo laiką.
• Elementus keiskite kas šešis mėnesius. Naujus elementus kraukite 10 valandų.
• Jei ilgesnį laiką prietaiso neketinate naudoti, prieš padėdami į vietą kraukite jį 10 valandų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
• Greitaiįgyta skutimosi mašinėlės naudojimo patirtis leis lengviau ir greičiau nusiskusti.
• Neskubėkite pirmą kartą skusdami jautresnes kūno vietas, nes odai reikės laiko priprasti prie

naujos procedūros.
• Šia mašinėle galite skusti sausus arba šlapius plaukus nuo bet kurios kūno vietos žemiau kaklo.
• Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai arba pažeistas peiliukas.

Šis prietaisas gali būti naudojamas duše.

Niekada prietaiso visiškai neįmerkite į vandenį ar bet kokį kit ą skystį.
SKUTIMAS
• Nuimkite šukas (4 arba 5) [Pav. C1].
• Įjunkite prietaisą: paspauskiteįjungimo / išjungimo mygtuką (1).
• Prietaisu lengvai ir švelniai slyskite oda prieš plaukų augimo kryptį.
• Naudokite lengvą spaudimą. Oda visuomet turi būti lygi.
• Skutimo antgalis (6) turi būti visiškai prigludęs prie odos.
• Kad skutimasis būtų lengvesnis, naudokite skutimo putas ar dušo želę.

NAUDINGI PATARIMAI
Jei plaukai, kuriuos ketinate skusti, yra ilgesni nei 4 mm, pirmiausia juos reikėtų pakirpti. Tuomet
skutimas bus lengvesnis.
• Įjunkite prietaisą: paspauskiteįjungimo / išjungimo mygtuką (1).
• Ant skutimo antgalio (6) pritvirtinkite šukas (4 arba 5) [Pav. C2].
• Įjunkite prietaisą ir, švelniai spausdami, juo slyskite oda prieš plaukų augimo kryptį.
• Siekdami geriausių rezultatų, šukas (4 arba 5) naudokite tik sausiems plaukams pakirpti.

KIRPIMAS
Kirpimo peiliuką (7) naudokite tikslioms linijoms ir kontūrams išgauti.
• Išjunkite prietaisą ir nuimkite skutimo antgalį (6) [Pav. D1].
• Įdėkite kirpimo peiliuką (7).
• Įjunkite prietaisą. Plaukus kirpkite lėtais, tiksliais judesiais.

PRIEŽI ŪRA
ATSARGIAI!
Prieš valydami ar keisdami prietaiso dalis, jį išjunkite.

Prieš padėdami prietaisą į jo vietą, būtinai jį išvalykite. Plaukų likučius nuvalykite po kiekvieno
naudojimo.
• Išjunkite prietaisą: spauskiteįjungimo / išjungimo mygtuką (1).
• Nuimkite šukas (4 arba 5) [Pav. C1].
• Nuo prietaiso nuimkite skutimo antgalį (6) [Pav. D1].
• Naudodamiesi komplekte esančiu šepetėliu (8), išvalykite prietaiso vidų [pav. D2].
• Jei reikia, prietaisą ir jo priedus galima nuplauti po tekančiu vandeniu [pav. D3].
• Visos prietaiso dalys, nuvalytos drėgna šluoste, turi būti visiškai sausos – tik tuomet prietaisą

galite krauti, vėl naudoti ar padėti į vietą.

Peiliukus būtina sutepti alyva (9) bent kartą per mėnesį. Lašelį alyvos užtepkite ant skutimo
antgalio (6) ir kirpimo peiliuko (7).
• Prietaiso nevalykite alkoholiu, benzinu ar kitokiais abrazyviniais skysčiais.
• Naudokite tik komplekte esančią alyvą arba siuvimo mašinoms skirtą alyvą.
• Neįmerkite prietaisoį vandenį, nes tai jį gali pažeisti.

APLINKOS APSAUGA
Sušiuo prietaisunaudojamiNi-MH įkraunamielementai.

Kadprisidėtumėteprieaplinkossaugojimo,neišmeskitenebeveikiančio prietaisokartusu
buitinėmis atliekomis.Pristatykitejį į specialią elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo
vietą.

ELEMENT Ų IŠMETIMAS
DĖMESIO!
Neišmeskite elementų kartu su buitin ėmis atliekomis; jie turi b ūti pašalinami atskirai.
Panaudotuselementusišmeskiteį specialius,tamskirtuskonteinerius.Papildomos
informacijos apie atliekų pašalinimą ie6kokite savo vietinėje atliekų tvarkymoįmonėje.



Ištraukite laidą iš kištuko ir leiskite prietaisui veikti, kol visiškai sustos.


