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PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOTOJO VADOVAS 
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. 

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. 
 

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 

plastikiniu maišeliu, neuždustų. 

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų 

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso (3) ir jo įkroviklio (14). 

• 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 kištuką iš rozetės, 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 yra 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. 

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ar taisyti prietaiso. 

•  NENAUDOKITE prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis. 

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

•  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, išjunkite jį ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. 

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

 

Saugaus baterijų naudojimo instrukcijos 
Prietaiso baterijos nepritaikytos tam, kad jas keistų pats naudotojas. 

� Nemėginkite savarankiškai keisti prietaiso baterijų. Norėdami pakeisti arba pataisyti baterijas, susisiekite su įgaliotu 

klientų aptarnavimo centru. 

�  Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų. 
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�  Nebandykite įkrauti įkraunamų baterijų įkrovikliais, kurie nėra tam skirti, arba kitaip negu aprašyta naudojimo 

instrukcijose. 

�  Neleiskite, kad baterijas veiktų didelis karštis, pvz. tiesioginiai saulės spinduliai, atvira liepsna ir pan. Gali ištekėti 

baterijas sudarančios rūgštys! Nesilaikant šios taisyklės, baterijos gali sugesti ar net sprogti. 

�  Nemėginkite išrinkti baterijų ir nedeginkite jų.  

� Laikykite baterijas toliau nuo vaikų. Vaikams nurijus baterijas, jie gali netgi mirti. Todėl saugokite jas mažiems 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus bateriją, kuo greičiau kreipkitės į gydytojus arba apsinuodijimų informacijos 

centrą. 

� Baterijose esanti rūgštis yra ėsdinanti. Neleiskite, kad jos patektų ant odos, drabužių ar akių. 

� Prieš išmesdami prietaisą, nepamirškite išimti jo baterijų. 

� Prieš išimdami baterijas, nepamirškite ištraukti prietaiso kištuko iš rozetės. 

� Išmeskite panaudotas baterijas į specialų konteinerį. 

 

Naudojami simboliai 

 

Dėmesio 

 

Draudžiama 

 

II apsaugos klasė 

 

ON/OFF mygtukas 

 

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

1. Lizdas įkrovimui arba naudojimui įjungus į rozetę 

2. Įkrovimo LED lemputė 

3. Etiketė su technine informacija 

4.  ON/OFF mygtukas 

5. Ašmenų užraktas 

6. Kirpimo ašmenys 

7. Kirpimo ilgio reguliavimo mygtukas 

8. Galvutė nosies plaukams kirpti 

9. Aliejukas 

10. Valymo šepetėlis 

11. Kirpimo galvutė 1,5 mm 

12. Kirpimo galvutė 3 mm 

13. Kirpimo galvutė 6,5 mm 

14. Kintamosios/pastoviosios srovės adapteris ir laidas 

Prietaiso funkcijos plačiau aprašytos išorinėje pakuotėje. 

Naudokite tik originalius gamintojo priedus. 

 

Prietaiso įkrovimas 
Prieš įkraudami prietaisą, įdėkite baterijas į prietaisą taip, kaip nurodyta. 

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkraukite jį 12 valandų. Vėliau prietaisui įkrauti pakaks 10 valandų. Kraunant prietaisą, degs 

raudona LED įkrovimo lemputė (2). Maksimaliai įkrautas prietaisas veiks maždaug 60 minučių. 

Prieš naudodami ir įkraudami prietaisą, visuomet įsitikinkite, kad prietaiso detalės yra visiškai sausos. 

• Įjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo mygtuką (4). 

• Įstatykite adapterį (14) į rozetę. 

• Įstatykite įkroviklio kištuką (14) į lizdą (1), esantį plaukų kirpimo mašinėlės apačioje. 
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Nepalikite prietaiso visą laiką įjungto į rozetę. 

Baigę naudoti ir įkrauti prietaisą, išjunkite mašinėlę ir ištraukite jos kištuką iš rozetės. 

Norėdami, kad plaukų kirpimo mašinėlės baterijos tarnautų ilgiau: 

• Nekraukite prietaiso kasdien. Rekomenduojame visiškai iškrauti baterijas kas šešis mėnesius ir tada įkrauti jas 12 valandų. 

• Nekraukite prietaiso ilgiau, nei rekomenduojama. Dėl pernelyg ilgo krovimo pakartotinai įkraunamų baterijų tarnavimo 

trukmė gali sumažėti. 

• Jei ketinate ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso, įkraukite jį 12 valandų ir tik tada padėkite saugoti. 

 

Naudojimas 

DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso, jei yra pažeisti mašinėlės ašmenys arba neveikia ašmenų užrakto mechanizmas. 

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 (11, 12, 13) naudojimas 

Kirpimo galvutė Nustatymas (Nr.) Kirpimo ilgis Kirpimo galvutė Nustatymas (Nr.) Kirpimo ilgis 

Neprijungta 1 0,5 mm 12 1 3,5 mm 

Neprijungta 2 1,0 mm 12 2 4,0 mm 

Neprijungta 3 1,5 mm 12 3 4,5 mm 

11 1 2,0 mm 13 1 7,0 mm 

11 2 2,5 mm 13 2 7,5 mm 

11 3 3,0 mm 13 3 8,0 mm 

Prijunkite kirpimo galvutes, laikydamiesi šių nurodymų: 

• Pasirinkite pageidaujamą kirpimo galvutę, prijunkite ją prie prietaiso ir ilgio valdikliu (7) nustatykite pageidaujamą kirpimo 

ilgį. 

• Įsitikinkite, kad galvutė gerai įstatyta į griovelius abiejose pusėse (5). 

• Prijungus kirpimo galvutes, prietaisas turi 21 skirtingo ilgio plaukų kirpimo parinktį ir dar 3 papildomus kirpimo ilgius, kai 

galvutės neprijungtos. 

• Nustatykite pageidaujamą kirpimo ilgį, paspausdami ilgio reguliavimo mygtuką (7) ir pastumdami jį taip, kad 

nustatytumėte pageidaujamą kirpimo ilgį. 

• Įjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo mygtuką (4). Visuomet išjunkite prietaisą, kai jo nenaudojate. 

 

Naudingi patarimai 

• Pradėkite kirpti, pasirinkę didžiausią kirpimo galvutės ilgį, ir pamažu jį mažinkite, kol nukirpsite plaukus iki pageidaujamo 

ilgio. 

• Geriausius rezultatus gausite, jei plaukus 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 

susikaupusius 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.  

Prieš naudodami šlapiu skudurėliu valytas prietaiso detales arba padėdami jas saugoti, įsitikinkite, kad jos visiškai išdžiūvo. 

DĖMESIO! Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti prietaisą, gerai patepkite prietaiso ašmenis pakuotėje esančiu aliejuku. Baigę 

naudoti prietaisą, išvalykite jo ašmenis šepetėliu ir vėl patepkite aliejuku. 

Valykite mašinėlę kaskart baigę naudoti prietaisą ir ašmenų užrakte (5) susikaupus daug plaukų arba nešvarumų. 

• Nevalykite prietaiso, naudodami ėsdinančias, stiprias miltelių pavidalo ir skystas medžiagas, tokias kaip spiritas ar 

benzinas. 

• Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, kad jo nesugadintumėte. 
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Prietaiso išmetimas 

 Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Išmeskite ją pagal galiojančius aplinkos apsaugos standartus. 

 Ant prietaiso ar jo pakuotės esantis perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad nebetinkamas naudoti prietaisas turėtų 

būti išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į elektrinių ir elektroninių prietaisų 

perdirbimo punktą. Tinkamas atitarnavusių prietaisų surinkimas, aplinką tausojantis perdirbimas ir antrinis naudingų medžiagų 

panaudojimas padeda sumažinti aplinkai ir sveikatai daromą žalą. 

 

Baterijų išmetimas 

Šis prietaisas naudoja pakartotinai įkraunamą Ni-MH bateriją. 

Dėmesio! Nemeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite jas atskirai. 

Išimkite baterijas iš prietaiso ir išmeskite jas į specialų baterijoms skirtą konteinerį. 

Baterijų išėmimas 

Norėdami išimti baterijas, susisiekite su IMETEC įgaliotu pirkėjų aptarnavimo centru. 

 

Techninė priežiūra ir garantija 
Prietaiso garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įsigijimo dienos. Išsaugokite pirkimo arba pristatymo datą įrodantį 

dokumentą (čekį ar sąskaitą-faktūrą). Defektui atsiradus dar prieš prietaiso pristatymą, IMETEC savo nuožiūra nemokamai pataisys 

arba pakeis prietaisą. Pirkėjas, pastebėjęs defektą, turėtų apie jį pranešti IMETEC įgaliotam pirkėjų aptarnavimo centrui per du 

mėnesius. 

Garantija negalioja šiais atvejais: 

A. Gedimui įvykus transportavimo metu arba netyčia numetus prietaisą; 

B. Netinkamai prietaisą įrengiant ir laikant, jungiant į netinkamą elektros lizdą; 

C. Jeigu prietaisą taiso ir keičia kiti nei gamintojo įgalioti asmenys; 

D. Netinkamai, pernelyg retai valant bei prižiūrint prietaisą; 

E. Jeigu prietaisas ir/ar jo dalys nusidėvi jį įprastai naudojant; 

F. Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių, naudojant prietaisą neatidžiai ir nerūpestingai. 

Šis sąrašas yra tik orientacinio pobūdžio. Garantija negalioja visais atvejais, kai gedimas įvyksta dėl su gaminimo defektais 

nesusijusių priežasčių. Garantija taip pat negalioja, jeigu prietaisas pritaikomas profesionaliam naudojimui arba yra naudojamas ne 

pagal taisykles. 

IMETEC neatsako už tiesiogiai arba netiesiogiai žmonėms, turtui ir augintiniams padarytą žalą, jeigu ji padaroma nesilaikant 

naudotojo vadove esančių instrukcijų.  

Pagalba naudotojui 

Leiskite prietaisą taisyti tik IMETEC įgaliotam pirkėjų aptarnavimo ir techninės priežiūros centrui. Jeigu norite, kad prietaisas būtų 

taisomas garantiniam laikotarpiui nepasibaigus, nuneškite prietaisą į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą kartu su pirkimo ar 

pristatymo datą įrodančiu dokumentu. 

 

 

 

  

 

 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 

Daugiau informacijos: 

www.krinona.lt 


