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PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ IMETEC IM11332

NAUDOTOJO VADOVAS

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei
perspėjimus ir visuomet jų laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad
galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam
asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas.
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų,
kreipkitės į bendrovę dar prieš pradėdami naudoti produktą.

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva

ir palikite dirbti laisva eiga 5‐10 minučių. Kitu atveju nuo

susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus,

be to, prietaisas gali sugesti.

Saugumo taisyklės
 Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su plaukų kirpimo mašinėle, pavaizduota

iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos transportuojamas ir ar jam
netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir
kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

 Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite plastikinę pakuotę vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastmase neuždustų.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje (5)
nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės
įtampa. Etiketę (5) rasite ant prietaiso pakuotės.

 Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip plaukų kirpimo mašinėlė, skirta naudoti namuose. Bet koks kitoks prietaiso
pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

 Jei naudojate prietaisą vonios kambaryje, kaskart baigę naudotis mašinėle ištraukite iš rozetės maitinimo kištuką, nes vanduo gali
pakenkti kirpimo mašinėlei net tada, kai prietaisas išjungtas.

 Geriausia apsauga – tai Jūsų vonioje įrengtas elektros grandinės pertraukiklis. Jis užtikrins, kad srovės stipris neperžengtų 30mA
(idealiai – 10mA). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso greta vonių, kriauklių ar kitokių vandens talpyklų. Niekuomet nemerkite prietaiso į
vandenį.

 Suaugusieji ir vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), kurių protiniai, jutiminiai ir fiziniai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl
savo neprityrimo ir/ar žinių stokos, mašinėle naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu ar prižiūrimi už juos atsakingo
asmens. Šie asmenys turėtų gerai suprasti naudojantis prietaisu kylančias grėsmes.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ar taisyti prietaiso.

 NIEKUOMET nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

 NIEKUOMET, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso.

 NIEKUOMET neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir kt.).

 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai jį valote ar taisote.

 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į autorizuotą
techninės priežiūros centrą.

 Jei apgadintas prietaiso laidas, leiskite jį nauju pakeisti įgalioto techninės priežiūros centro specialistams – taip išvengsite pavojaus savo
sveikatai ir gyvybei.

 Ši plaukų kirpimo mašinėlė pritaikyta tik žmonių plaukams kirpti. Nenaudokite prietaiso gyvūnų kailiui arba perukams iš sintetinių
medžiagų kirpti.

 Baigę naudoti ir įkrauti prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Naudokite, laikykite ir įkraukite prietaisą 10 °C ‐ 35°C temperatūroje.

Sudedamosios dalys ir priedai [Z pav.]
Palygindami su prietaiso schema [Z pav.] naudotojo vadovo pradžioje, išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta jokių sudedamųjų dalių.

1. Maitinimo laidas
2. ON/OFF mygtukas
3. Rankenėlė
4. Kirpimo galvutės:

4A. 3 mm
4B. 6 mm
4C. 9 mm
4D. 13 mm

4E. 18 mm
4F. 21 mm

5. Techniniai duomenys

Prietaiso funkcijos plačiau aprašytos išorinėje pakuotėje. Su mašinėle naudokite tik originalius gamintojo priedus.
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Naudojimas

DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti arba tinkamai neužsifiksuoja mašinėlės ašmenys.
NENAUDOKITE prietaiso šlapiems plaukams kirpti.
Įsitikinkite, kad kerpami plaukai yra sausi, švarūs ir ant jų nėra plaukų lako, želės ar putų žymių. Tuomet iššukuokite plaukus jų augimo kryptimi,
pašalindami sąvėlas.

DĖMESIO! Prieš keisdami prietaiso priedus, visada išjunkite mašinėlę.

Kirpimo galvučių (A, B, C, D, E, F) naudojimas
Prijunkite kirpimo galvutes, laikydamiesi šių nurodymų:

 Įstatykite pasirinktą galvutę (4).

 Įsitikinkite, kad galvutė gerai užsifiksavo.

Kirpimo galvutė Kirpimo ilgis

Neprijungta 0,1 mm

A 3,1 mm

B 6,1 mm

C 9,1 mm

D 13,1 mm

E 18,1 mm

F 21,1 mm

 Įjunkite prietaisą, spustelėdami įjungimo/išjungimo mygtuką (2). Kai nebenaudojate prietaiso, visuomet jį išjunkite.

 Taip pat galite naudoti prietaisą, neprijungę kirpimo galvučių (4), jei norite kirpti plaukus labai arti odos (0.5 mm), apie ausis arba
formuoti šukuoseną netoli sprando.

Naudingi patarimai

 Pradėkite kirpti, pasirinkę ilgiausiai kerpančią galvutę, ir tik vėliau prijunkite trumpiau kerpančias galvutes. Keiskite jas tol, kol tenkins
gautas rezultatas.

 Geriausius rezultatus gausite, jei plaukus prietaisu kirpsite kryptimi, priešinga plaukų augimo krypčiai.

 Kadangi ne visi plaukai auga ta pačia kryptimi, judinkite prietaisą įvairiomis kryptimis (aukštyn, žemyn ir į šonus).

 Jei kirpimo galvutėje susikaupė daug plaukų, atskirkite galvutę nuo korpuso ir pūsdami ir/ar iškratydami pašalinkite plaukus.

 Eksperimentuodami išsiaiškinkite, kokie kirpimo ilgio nustatymai tinkamiausi Jūsų pageidaujamo stiliaus šukuosenai.

Priežiūra

DĖMESIO! Prieš valydami prietaisą ir keisdami prie jo prijungtus priedus, nepamirškite išjungti prietaiso.
Valykite visas prietaiso detales drėgnu skudurėliu. Prieš vėl naudodami prietaiso detales arba padėdami jas saugoti, įsitikinkite, kad jos visiškai
išdžiūvo.
Valykite mašinėlę, kaskart baigę naudoti prietaisą ir kai ant kirpimo detalių susikaupė plaukai ar pastebėjote nešvarumų.

 Nevalykite prietaiso, naudodami ėdžias ir agresyvias skystas ir miltelių pavidalo medžiagas, tokias kaip spiritas ar benzinas.

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, kad jo neapgadintumėte.

Ašmenų užfiksavimo mechanizmas

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką (1).

 Jei prijungta kirpimo galvutė (4), atskirkite ją nuo prietaiso.

Prietaiso išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamųmedžiagų. Jas išmeskite pagal galiojančius aplinkos apsaugos standartus.

Nebetinkamas naudoti prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama aplinka, prietaisą sudarančios
medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami sužinoti daugiau apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar
prekybos agentą.

Techninė priežiūra ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu pirkėjų aptarnavimo ir techninės priežiūros centru.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.
Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


