
● Nykščiu spauskite kerpamosios dalies (6) vidurį aukštyn kol ji atsidarys[Pav. D 1], o tada
nuimkite ją nuo prietaiso

● Neleiskite kerpamajai daliai (6) nukristi ant žemės
● Kerpamąją dalį (6) ir prietaisovidų valykitekomplekteesančiu šepetėliu (9) [Pav. D2, D3] Mielas naudotojau,

Plaukų kirpimo mašinėlė IMETEC IM-1740M
Naudotojo instrukcijos

● Įstatykite kerpamosios dalies (6) rankenėlę į angą ir uždarykite prietaisą [Pav. D4]

SAVAIMIN Ė GALANDINIMO TECHNOLOGIJA
Dėl savaiminės galandinimo technologijos, IMETEC plaukų kirpimo mašinėlės peiliukai
pasigalanda patys. Kad užtikrintumėte ilgesnį šios sistemos veikimą, svarbu peiliukus tepaline alyva
sutepti bent kartą per mėnesį. Reguliariai lašinkite lašelį alyvos ant kerpamosios prietaiso dalies.
● Prietaisui valyti nenaudokite metalinių šveistukų ar skysčių, tokių kaip alkoholis ar benzinas
● Peiliukams naudokite tik siuvimo mašinos tepalą
● Nepanardinkite prietaisoį vandenį, nes tai jį pažeis

APLINKA (tik HC4 100)

Šiame produkte naudojamiįkraunami elementai Ni-MH.

Prisidėkite prie aplinkos tausojimo: nemeskite prietaisoį buitines atliekas, bet nuneškiteį
specialią elektrinių prietaisų surinkimo vietą.

DĖMESIO!
Neišmeskite elementų kartu su kitomis atliekomis: jie turi b ūti pašalinami specialiose
surinkimo vietose. Daugiau informacijos apie kenksmingų atliekų šalinimą teiraukitės
savo vietinių atliekų tvarkymoįmonių arba prekybos vietoje.

ELEMENTŲ PAŠALINIMAS (tik HC4 100)
Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir palikite jį veikti kol elementai visiškai
išsikraus.
Kaip išimti elementus[Pav. E]:
● Nuimkite reguliuojamas šukas (1 arba 2): paspauskite reguliavimo mygtuką

(5) ir patraukite reguliavimo šukas (1 arba 2) nuo prietaiso
● Traukite kerpamosios dalies (6) vidurį į viršų naudodami nykštį kol ji

atsidarys, o tada nuimkite nuo prietaiso
● Neleiskite kerpamajai daliai (6) nukristi ant žemės
● Atsuktuvu nuimkite kairėje ir dešinėje pusėje esančius varžtelius, o po to

atsukite dar kelis.
● Išimkite elementus
● Nejunkite prietaiso į elektros lizdą kai elementai išimti

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS
Šis prietaisas sukurtas ir pagamintas laikantis aukščiausių standartų. Jame nėra nenaudingų ar
nenaudojamų dalių. Jei prietaisas dėl neaiškių priežasčių neveikia, patikrinkite ar:
● Veikia pagrindinis maitinimo šaltinis
● 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.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija
netaikoma.

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

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

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esameužtikrinti, 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 saugiam naudojimuisi.

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 prieži ūrai.

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 aptarnavimo centrui.

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

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

elektrikui pakeisti netinkantį elektros lizdą.
5. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip 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 naudojant prietaisą.

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

7. Nenaudokite prietaiso jokiems kitokiems tikslams nei nurodyta šiose naudotojo instrukcijose.
8. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:

● Niekada nelieskite prietaiso, kroviklio ir kištuko šlapiomis, drėgnomis rankomis ar
kojomis

● Nesinaudokite prietaisu kai esate basomis kojomis
● Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo
● Neįmerkite prietaiso ar kroviklioį vandenį ar bet kokį kitą skystį
● Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
● Neleiskitevaikamsžaistisuprietaisuarkrovikliu

9. 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.

10. Prieš valydami ar imdamiesi techninės prietaiso apžiūros, įsitikinkite, kad jis išjungtas iš
elektros tinklo, o jungiklis nustatytas ties žyma „Išjungti”.

11. Nemėginkite pakeisti kroviklio laido. Jis negali būti pakeistas. Jei laidas pažeistas, kroviklį
reikėtų išmesti.

12. Niekada nenaudokite kroviklio ar kitokio priedo, kurisnebuvoįsigytas kartu su prietaisu.
13. Visada išjunkite ir ištraukite prietaisą iš elektros tinklo po to, kai juo naudojotės, bei po

įkrovimo.
14. Naudokite, kraukite ir laikykite šį prietaisą 10°C-35°C temperatūroje.
15. 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.



Dėmesio!
Prietaisasvonioskambaryje ar dušegali būti naudojamastik įkrautas.

Nenaudokite maitinimo šaltinio vonios kambaryje, arti vandens ar kitokio skysčio.
Niekadaneįmerkite prietaiso ar kroviklio į vandenį ar kitok į skystį.

BENDROSIOS PASTABOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus[Pav. A].

1. Reguliuojamos šukos (3-6-9-12 mm)
2. Reguliuojamos šukos (15-18-21-24 mm)
3. Įjungimo/Išjungimo jungiklis
4. Krovimo lemputė (HC4 100) / Veikimo lemputė (HC6 100)
5. Reguliavimo mygtukas
6. Kerpamoji dalis
7. Kroviklio jungtis (HC4 100) / Elektros šaltinio jungtis (HC6 100)
8. Kroviklis
9. Valymo šepetėlis
10.Peiliukų tepalinė alyva

PRIETAISO KROVIMAS: (TIK HC4 100)
Kraukite prietaisą 12 valandų prieš naudodami pirmą kartą. Pilnai įkrautas prietaisas nenaudojant
laido gali kirpti 45 minutes. Prieš naudojimą ar įkrovimą įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sausas
● Įsitikinkite, kad plaukų kirpimo mašinėlė išjungta
● Įjunkite kroviklį į jam tinkantį elektros lizdą, o jo laidą įjunkite į kroviklio jungtį (7), kurią rasite

apatinėje prietaiso dalyje[Pav. B1]. Įsižiebs krovimo lemputė [Pav. B2]
● Krovimo lemput ė (4) neišsijungia ir nepakeičia spalvos kai prietaisas pilnaiįkraunamas
● Nelaikykiteplaukų kirpimo mašinėlėsvisą laiką įjungtosį sieninį elektroslizdą. Visadaišjunkite

ir ištraukite prietaisą iš elektros tinklo po naudojimosi ir prieš krovimą
● Reguliariai tikrinkite kroviklį (8), ypač jo laidą, kištuką ir priedus. Jei kuri nors dalis pažeista,

nenaudokite prietaiso, kol jis nebus sutaisytas

Siekdami pailginti elementų veikimo trukmę:
● Nekraukite prietaiso kasdien. Elementus išnaudosite per šešis

mėnesius, tada kraukite juos 12 valandų
● Nekraukite elementų ilgiau, nei rekomenduojama. Per ilgas

krovimas sumažins kraunamų elementų veikimo trukmę
● Jeiprietaisoneketinatenaudotikurį laiką, kraukitejį 12valandų

prieš padėdami į šalį

SVARBU:
● Niekada nenaudokite prietaiso šlapiems plaukams
● Niekada nenaudokite prietaiso jei pažeisti jo peiliukai arjis blogai veikia
● Niekada nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą ir venkite laido susisukimo ar kilpų

susidarymo naudojimosi metu
● Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą ir kai padedate jį į šalį po naudojimosi. Laisvai

susukite laidą jo neperlenkdami.
● Prietaisą laikykite sausoje, vėsioje vietoje, pageidautina originalioje pakuotėje ar sausoje,

vėsioje spintelėje.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Plaukai turi būti sausi, švarūs ir nesutepti laku, formavimo putomis ar želė. Iššukuokite
susivėlusius plaukus jų augimo kryptimi.

REGULIUOJAMŲ ŠUKŲ NAUDOJIMAS (1 arba 2)
● Stumkite reguliuojamų šukų antgalį (1 arba 2)į griovelius ant prietaiso, kol pasigirs

trakštelėjimas[Pav. C1]
● Įsitikinkite, kad šukos (1 arba 2) geraiįslydoį griovelius iš abiejų pusių
● Kai uždėtos reguliuojamos šukos (1 arba 2), prietaisas turi 8 skirtingus kirpimo režimus:

● Šukas (1 arba 2) pageidaujamam kirpimo ilgiui nustatysite spausdami reguliavimo mygtuką
(5) ir stumdami šukasį norimą kirpimo režimą [Pav. C2]

● Įjunkite prietaisą stumdamiĮjungimo/Išjungimo jungiklį (3). Kai prietaisu nesinaudojate,
nepamirškite jo išjungti.

NAUDINGI PATARIMAI
● Pradėkite nuo didžiausio reguliavimo šukų (1 arba 2) režimo ir palaipsniui jįmažinkite
● Darykite trumpus, atsargius judesius ir dažnai iššukuokite nukirptus plaukus
● Veiksmingiausiai apsikirpsite prietaisą naudodami prieš plaukų augimo kryptį. Išbandykite

kirpimą skirtingomis kryptimis, nes ne visi plaukai auga viena kryptimi
● Norėdami išgauti lygaus kirpimo efektą, įsitikinkite, kad reguliuojamų šukų (1 arba 2)

plokščioji dalis liečia galvą
● Geriausius rezultatus kirpdami garbanotus, retus ar ilgusplaukus gausite naudodamiesi

šukomis – jomis plaukus valdykite link prietaiso
● Jei reguliuojamų šukų (1 arba 2) antgalyje susikaupė daug plaukų, jį nuimkite nuo prietaiso ir

išpūskite arba iškratykite plaukus
● Užsirašykite kokį plaukų stilių suformavote su skirtingais plaukų kirpimo režimais, kad

žinotumėte, kaip naudotis prietaisu kitąkart

NAUDOJIMAS BE REGULIUOJAMŲ ŠUKŲ (1 arba 2)
Jei pageidaujate nukirpti plaukus labai trumpai (1 mm), prietaisu naudotis galite ir be
reguliuojamų šukų (1 arba 2). Be jų taip pat galite susitvarkyti kaklo sritį ir plaukus aplink ausis.

ATSARGIAI!
Kai prietaisu naudojatės be reguliuojamų šukų (1 arba 2), kirpimas bus atliekamas
labai arti odos.

● Norėdami nuimti reguliuojamas šukas (1 arba 2), spauskite reguliavimo mygtuką (5) ir
nuimkite reguliavimo šukas (1 arba 2) nuo prietaiso[Pav. C3]

● Prieš dailindami plaukų linij ą apie ausis, sušukuokite plaukus ant ausies
● Pakreipkite prietaisą taip, kad tik viena kerpamosios dalies briauna liestų plaukų galiukus
● Kirpkite tik plaukų galiukus. Plaukų linija turi būti arti ausies
● Norėdami padailinti kaklo liniją ir žandenas, apverskite prietaisą ir darykite žemyn einančius

judesius
● Lėtai ir švelniai naudokite prietaisą sekdami natūralia plaukų linija

PRIEŽI ŪRA
ATSARGIAI!

Prieš valydami ar keisdami prietaiso dalis jį išjunkite ir ištraukite kištuk ą iš elektros
lizdo! Įsitikinkite, kad visosdalys,nuvalytosdrėgnu skudurėliu, yra visiškai sausos
kai ruošiatės krauti, naudoti ar padėti prietaisą į šalį!

KERPAMOJI DALIS
● Išjunkite prietaisą ir krovikl į (8)
Nuimkite reguliavimo šukas (1 arba 2) paspaudę reguliavimo mygtuką (5) ir traukdami reguliavimo
šukas (1 arba 2) nuo prietaiso[Pav. C3]


