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Neatsakome už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali 
paveikti asmenis, objektus ir naminius augintinius dėl nesilaikymo 
visų reikalavimų, pateiktų atitinkamoje „Instrukcijų ir įspėjimų knygelėje 
“apie montavimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą. Pardavėjo 
atžvilgiu taikomos sutartinės garantijos priemonės.
Techninė priežiūra
Prietaisas turi būti remontuojamas tik įgaliotame Techninės priežiūros 
centre. Sugedęs prietaisas, jeigu galioja garantija, turi būti pristatomas 
į Techninės priežiūros centrą, kartu su mokestiniu dokumentu, 
patvirtinančiu pardavimo ar pristatymo datą.
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TECHNINIAI DUOMENYS

TYPE P5001
   1000 mA  IN: 3.6 

MODEL : ZDJ036100EU

IP20

TYPE:ZDJ036100EU
E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

INPUT:100-240V ~
50/60Hz 0.2A

OUTPUT:3.6V 1000mA

ta=40°C
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LT ĮVADAS
Gerbiamas kliente, dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. 
Esame tikri, kad įvertinsite gaminio kokybę ir patikimumą, 
nes jis sukurtas ir pagamintas pirmiausia dėmesį sutelkiant į 
klientų pasitenkinimą. Ši naudojimo instrukcija atitinka Europos 
standartą EN 82079.

 DĖMESIO! Instrukcijos ir įspėjimai 
saugiam prietaiso naudojimui.

Prieš naudojant šį gaminį, prašome atidžiai 
perskaityti naudojimo instrukciją ir ypač atkreipti 
dėmesį į įspėjimus ir saugos instrukcijas, ir jų 
laikytis. Saugokite šį vadovą kartu su iliustraciniu 
vadovu, kad ateityje galėtumėte rasti reikalingos 
informacijos. Tuo atveju, jeigu prietaisas bus 
perduotas trečiosioms šalims, kartu reikia perduoti 
ir visą dokumentaciją.

 PASTABA. Jei skaitant šį vadovą kai kurias dalis 
bus sunku suprasti ar jei kils kokių nors abejonių, 
prieš naudojant gaminį, reikia kreiptis į bendrovę 
adresu, nurodytu paskutiniame puslapyje.

 PASTABA. Silpnaregiai gali naudotis 
skaitmenine šios naudojimo instrukcijos versija 
svetainėje www.tenactagroup.com
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SAUGOS NUORODOS
• Išėmus prietaisą iš pakuotės, reikia įsitikinti, kad jis

yra nepažeistas ir visos komplektacijos, kaip parodyta
šiame iliustraciniame vadove, ir jam nepadaryta žala
gabenimo metu. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso
ir susisiekite su įgaliota techninės priežiūros tarnyba.

 DĖMESIO! Prieš naudojimą pašalinkite nuo 
prietaiso bet kokias informacijos perdavimo 
medžiagas, pavyzdžiui, etiketes, žymes ir t.

 DĖMESIO! Uždusimo pavojus.
Vaikai neturėtų žaisti su pakuote. Laikyti 
plastikinį maišelį vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.

Iliustracinis vadovas ...................................................................... I-II
Techniniai duomenys ..................................................................... III

RODYKLĖ
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Saugos nuorodos ....................................................................  psl. 2
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• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tuo tikslu, 

kuriam jis yra skirtas, tai yra buityje naudojama 
plaukų kirpimo mašinėlė. Bet koks kitas naudojimas 
laikomas netinkamu ir todėl yra pavojingas.

• Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą, reikia 
patikrinti, ar įtampa ir dažnis, nurodyti prietaiso 
techniniuose duomenyse, atitinka turimą elektros 
energijos tiekimo tinklo įtampą ir dažnį. Techniniai 
duomenys nurodyti ant prietaiso ir, jeigu yra, ant 
maitintuvo (žr. Iliustracinį vadovą).

• Įrenginys gali veikti automatiškai 50 Hz arba 60 Hz 
dažniu.

• Prietaisas turi būti naudojamas, tik tiekiant ypač 
žemą įtampą, atitinkančią ženklinimą ant prietaiso 
(žiūrėti Techninius duomenis).

• Prietaisą gali naudoti vaikai, vyresni nei trejų metų, 
prižiūrimi.

 DĖMESIO! Norėdami įkrauti akumuliatorių, 
naudokite tik prie šio prietaiso tiekiamą 
įkroviklį.

• Prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir 
asmenys, kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo 
arba protiniai gebėjimai, arba neturintys patirties 
ar būtinų žinių, tik tuo atveju, kai jie yra prižiūrimi 
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atsakingo asmens arba yra susipažinę su saugaus 
naudojimo instrukcijomis ir supranta prietaiso 
keliamą pavojų. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. 
Prietaiso valymo ir priežiūros, kurią įgaliotas atlikti 
pats vartotojas, neturėtų atlikti vieni vaikai be 
priežiūros.

•  NENAUDOKITE prietaiso šlapiomis rankomis ar 
drėgnomis arba basomis kojomis.

•  NETRAUKITE maitinimo laido ar paties prietaiso, 
norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.

•  NETRAUKITE arba nekelkite prietaiso už 
maitinimo laido.

•  SAUGOKITE prietaisą nuo drėgmės arba 
atmosferos poveikio (lietaus, saulės ir t. t.) arba 
ekstremalių temperatūrų.

• Stebėkite prietaisą jo veikimo metu.
• Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą 

ir tuomet, kai prietaisas nenaudojamas, visada 
ištraukite kištuką iš elektros tiekimo lizdo.

• Gedimo atveju arba sutrikus prietaiso veikimui, 
išjunkite jį ir neardykite. Dėl remonto kreipkitės tik 
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti 
įgaliotas techninės pagalbos centro atstovas, kad 
būtų išvengta pavojaus.
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•  NEĮMERKITE šio prietaiso į vandenį ar kitus 

skysčius. Informacijos apie valymą ir priežiūrą 
ieškokite atitinkamame šio vadovo skyriuje.

 DĖMESIO! Prietaisą laikykite sausoje 
vietoje.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik žmonių plaukams. 
NENAUDOKITE gyvūnų plaukams arba perukams 
ir šinjonams iš sintetinės medžiagos.

• Prietaiso charakteristikų ieškokite ant išorinės 
pakuotės.

• Naudokite tik su pridedamais priedais, kurie yra 
neatskiriama prietaiso dalis.

SAUGAUS AKUMULIATORIŲ  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

•  NENAUDOKITE įkraunamų akumuliatorių su 
aiškiai nenurodyta įranga arba jų neįkraukite 
būdais, kurie skiriasi nuo nurodytų naudojimo 
instrukcijose.
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LT PAVOJUS! Koroziją sukeliančių medžiagų 
išsiliejimo iš akumuliatoriaus ir sprogimo 
pavojus. Akumuliatorių NEGALIMA 
išardyti, paveikti pernelyg dideliu karščiu, 
kurį sukelia saulės spinduliai, ugnis ar, 
apskritai, šilumos šaltiniai.
Jos NETURI būti paveiktos trumpojo 
jungimo, mechaniškai pažeistos, įmestos 
į ugnį, panardintos į vandenį, laikomos 
kartu su metaliniais objektais, numestos 
ant kietų paviršių. Akumuliatoriaus 
nuotėkio atveju, venkite sąlyčio su oda, 
akimis ir drabužiais.

• NENAUDOKITE prietaiso ir baterijų, jei baterijose
pasireiškė tokie susidėvėjimo požymiai, kaip,
pavyzdžiui: deformacija, įbrėžimas, neįprastas
kvapas ar paviršiaus spalvos pasikeitimas. Tokiu
atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
skyrių.
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LT  PAVOJUS! Uždusimo pavojus. Laikyti 
akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Prarijus, akumuliatorius gali 
sukelti mirtį. Todėl laikykite akumuliatorių 
nepasiekiamoje vaikams vietoje. Prarijus 
akumuliatorių, nedelsiant kreiptis į 
gydytoją arba į vietos apsinuodijimų 
kontrolės skyrių.

• Akumuliatorių našumas gali būti natūraliai
mažėjęs, todėl jų įkrovimo talpa mažėja laikui
bėgant.

• Prietaise yra akumuliatorius, kurio vartotojas
negali keisti.

• NEMĖGINKITE akumuliatoriaus pakeisti patys; 
kreipkitės į įgaliotą techninės pagalbos centrą.

SIMBOLIAI

Įspėjimas / pavojus Draudžiama

Įjungta / išjungta Informacija

Atskiras maitinimo 
šaltinis
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LTPRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS
Žiūrėkite [A] paveikslą Aiškinamajame vadove norėdami patikrinti 
pakuotės turinį.
1. Tiesioginė įkrovimo jungtis 

arba veikimas su maitinimo 
šaltiniu

2. Įkrovimo LED indikatorius
3. ON / OFF / TURBO mygtukas
4. Geležtės užblokavimas
5. Žemos šukos

6. Aukštos šukos
7. Šukų atidarymo mygtukai
8. Kirpimo aukščio reguliavimo 

mygtukas
9. Alyva
10. Valymo šepetėlis
11. Kintančios srovės / Pastovios 

srovės maitinimo šaltinis su 
maitinimo laidu

Techniniai duomenys

PRIETAISO ĮKROVIMAS
Visiškai įkraukite prietaisą 10 valandų, prieš pradėdami naudoti jį 
pirmą kartą.
Prieš naudodami ir pakartotinai įkraudami, visada įsitikinkite, kad 
prietaisas yra visiškai sausas.
• Išjunkite prietaisą.
• Įkiškite maitinimo šaltinį (11) į maitinimo lizdą.
• Prijunkite įkrovimo laidą (11) prie jungties (1), esančios apatinėje 

plaukų kirpimo mašinėlės dalyje. Įkrovos indikatorius (2) šviečia 
raudonai.

Negalima laikyti prietaiso visada įjungto į kištukinį lizdą.
Visada išjunkite kirpimo mašiną ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo po 
naudojimo ir po įkrovimo.
Norėdami išsaugoti plaukų kirpimo mašinėlės akumuliatoriaus veikimo 
laiką:
• Nekraukite kasdien. Rekomenduojame visiškai iškrauti akumuliatorių 

kas šešis mėnesius, tada kraukite jį 10 valandų.
• Neįkraukite prietaiso ilgiau nei rekomenduojama. Per ilgas įkrovimas 

sumažins įkraunamų akumuliatorių tarnavimo laiką.
• Jei prietaisas bus nenaudojamas ilgą laiką, jis turi būti įkrautas  

10 valandų prieš jį dedant į saugojimo vietą.
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LT NAUDOJIMAS

 DĖMESIO! NENAUDOKITE šio prietaiso, jei 
yra matomų pažeidimo požymių.

 DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso, jei 
ašmenys yra pažeisti arba netinkamai 
veikia.

Užtikrinkite, kad jūsų plaukai būtų sausi, švarūs ir be plaukų lako, putų 
ar želės liekanų, tada šukuokite plaukų augimo kryptimi, iššukuojant 
visus susivėlusius plaukus.

 DĖMESIO! Išjunkite prietaisą prieš 
pakeisdami priedus.

REGULIUOJAMŲ ŠUKŲ NAUDOJIMAS (5 ARBA 6)
Norėdami įterpti reguliuojamas šukas (5 arba 6), atlikite tokius 
veiksmus:
• Paslinkite reguliuojamas šukas (5 arba 6) per prietaiso įlaido 

griovelius, kol išgirsite „spragtelėjimą“.
• Įsitikinkite, kad šukos (5 arba 6) teisingai įstatytos į abiejų pusių 

įlaido griovelius.
• Įstačius reguliuojamas šukas (5 arba 6), prietaisas turi 14 skirtingų 

plaukų ilgio nustatymų:
REGULIUOJAMOS ŠUKOS (5): 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12 mm
REGULIUOJAMOS ŠUKOS (6): 14, 15.5, 17, 18.5, 20, 21.5, 23 mm

• Norimas kirpimo ilgis reguliuojamomis šukomis (5 arba 6) 
pasirenkamas paspaudus reguliavimo mygtuką (8) ir pastūmus į 
norimą nustatymą.

• Įjunkite prietaisą, perjungdami mygtuką ON / OFF / TURBO (3) į 
padėtį „1“. Visada išjunkite prietaisą, kai jis nenaudojamas.
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NAUDINGI PATARIMAI
• Pradėkite nuo didžiausio reguliuojamų šukų nustatymo ir palaipsniui

mažinkite plaukų ilgio nustatymą.
• Norėdami gauti geriausią rezultatą, naudokite prietaisą priešinga

plaukų augimo kryptimi.
• Ne visi plaukai auga iš vienos pusės, todėl prietaisas turi sekti

keliomis kryptimis (aukštyn, žemyn ar skersai).
• Jei reguliuojamose šukose (5 arba 6) susikaupė daug plaukų,

nuimkite šukas iš prietaiso ir išvalykite jas šepetėlį (10), išvalant 
susikaupusius plaukus.

• Išsaugokite plaukų ilgio nustatymus, naudojamus kuriant tam tikrą 
stilių, kad turėtumėte priminimą ateičiai.

NAUDOJIMAS BE REGULIUOJAMŲ ŠUKŲ (5 ARBA 6)
Galite naudoti prietaisą be reguliuojamų šukų (5 arba 6), norėdami 
nukirpti plaukus labai arti odos (1 mm) arba norėdami patobulinti 
sprando kontūrus ir zoną aplink ausis.

 PASTABA. Naudojant prietaisą be reguliuojamų šukų  
(5 arba 6), jis kirps labai arti galvos odos.

• Norėdami išimti reguliuojamas šukas (5 arba 6), paspauskite šukų
atleidimo mygtukus (7) ir išimkite jas iš prietaiso.

TURBO FUNKCIJA
Įjungimo / išjungimo / TURBO funkcijos mygtukas, ne tik įjungia 
prietaisą, bet ir garantuoja dvigubą greitį.
Perkelkite mygtuką aukštyn į tarpinę padėtį 1 - įprastinis režimas - 
turintiems retus plaukus. Perkelkite mygtuką aukštyn į padėtį  
2 - sporto režimas - greitam kirpimui, idealiai tinka storiems plaukams.
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LT PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

 DĖMESIO! Prieš valydami arba atlikdami 
techninę priežiūrą, visada ištraukite 
kištuką iš elektros tiekimo lizdo. 

Išvalykite prietaisą, įsitikinę, kad jis išjungtas, iškart po kiekvieno 
naudojimo ir kai kirpimo mašinėlėje sukaupia plaukų ar nešvarumų.
• Prietaisui valyti nenaudokite abrazyvinių miltelių ar skysčių, tokių 

kaip alkoholis ar benzinas.
• Neįmerkite prietaiso į vandenį arba į bet kokį kitą skystį, kad būtų 

išvengta žalos.

 DĖMESIO! Kaskart naudodami prietaisą 
gerai sutepkite ašmenis per visą jų ilgį, 
naudodami pakuotėje esančia alyvą. 
Kaskart baigę naudoti nuvalykite 
ašmenis su pridedamu šepetėliu ir 
sutepkite juos dar kartą.

 DĖMESIO! Alyvą (9) laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpkite, 
nenurykite, neleiskite liestis su oda ar 
akimis. Jei reikia pasikonsultuoti su 
gydytoju, turėkite prietaiso pakuotę arba 
etiketę.
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LT DĖMESIO! Prieš vėl naudodami prietaisą 
įsitikinkite, kad visos išvalytos dalys yra 
visiškai sausos.

GELEŽTĖS UŽBLOKAVIMAS
• Išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo šaltinį (11).
• Išimti reguliuojamas šukas (5 arba 6), paspauskite šukų atleidimo

mygtukus (7) ir išimkite jas iš prietaiso.
• Paspauskite centrinę ašmenų bloko dalį (4) aukštyn naudodami

nykštį, kol atsidarys [B1 pav.], tada išimkite iš prietaiso.
• Būkite atsargūs, kad ašmenų blokas nenukristų ant žemės (4).
• Valykite geležtės bloką (4) ir prietaiso vidų naudodami pridedamą

šepetėlį [B2, B3 pav.].
• Padėkite geležtės bloko liežuvėlį į angą ir pritvirtinkite prietaisą

padėtyje [B4 pav.].
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LT PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
Problema Priežastis Sprendimas

Geležtės nejuda Geležtės nesuteptos Išvalykite šepetėliu ir sutepkite 
kartu tiekiama alyva

Geležtės kaista Geležtės nesuteptos Išvalykite šepetėliu ir sutepkite 
kartu tiekiama alyva

ŠALINIMAS
Gaminio pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. 
Šalinti laikantis aplinkosaugos reikalavimų.
Remiantis Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų (EEĮA), perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas 
ant prietaiso ar jo pakuotės nurodo, kad prietaisas gyvavimo 
ciklo pabaigoje turi būti surenkamas atskirai nuo kitų atliekų.
Todėl vartotojas turi pristatyti prietaisą jo gyvavimo ciklo 
pabaigoje į atitinkamus centrus, kur surenkamos elektros ir 
elektronikos įrangos atliekos. Kaip alternatyvą galite pasirinkti 

pristatyti prietaisą, kurį norite išmesti, pardavėjui, pirkdami naują 
analogišką prietaisą. Elektronikos gaminių pardavėjams, vykdantiems 
prekybą plote, ne mažesniame kaip 400 m2, taip pat galima nemokamai 
pristatyti, be įsipareigojimo pirkti, reikalingus šalinti elektros prietaisus, 
kurių matmenys mažesni nei 25 cm. Dėl tinkamo atliekų surinkimo ir 
perdavimo tolesniam atliekų perdirbimui, apdorojimui ir ekologiškam 
utilizavimui prisidedama, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir skatinamas pakartotinis naudojimas ir 
(arba) medžiagų perdirbimas.
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LTAKUMULIATORIAUS ŠALINIMAS
 Šiame prietaise yra Ni-MH įkraunamas akumuliatorius.

• Prieš šalinimą, išimti akumuliatorių iš prietaiso.

 DĖMESIO! Prieš valydami arba atlikdami 
techninę priežiūrą, visada ištraukite 
kištuką iš elektros tiekimo lizdo.

Norėdami gauti informacijos apie šalinimą, kreipkitės į savo įgaliotąjį 
platintoją arba vietos valdžios institucijas.
Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo lizdo ir palaukite, kol jis visiškai 
sustos.
Išardymas:
1. Jei gaminio priekyje arba gale yra kokių nors varžtų, juos 

pašalinkite.
2. Naudodami atsuktuvą nuimkite prietaiso priekinį ir / arba galinį 

plokštelę. Taip pat nuimkite varžtus ir (arba) papildomas dalis, kol 
bus matoma spausdintinė plokštė su įkraunamu akumuliatoriumi.

3. Išimkite įkraunamą akumuliatorių.
• Išmeskite akumuliatorius konkrečiame surinkimo

centre.
• NEIŠMESKITE akumuliatorių į buitines atliekas.
• NEĮKRAUKITE akumuliatorių, kai temperatūra

mažesnė nei 0 °C ir didesnė nei 45 °C.
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LT  DĖMESIO! Norėdami išimti 
akumuliatorius, vienu kartu nupjaukite 
vieną kabelį. Operacijos metu kabeliai 
neturėtų liestis vienas prie kito.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA
Prietaisui suteikiama dvejų metų garantija nuo pristatymo datos. 
Galiojančia laikoma pristatymo data, nurodyta ant kvito / sąskaitos 
faktūros (aiškiai įskaitoma), išskyrus atvejus, kai pirkėjas gali įrodyti, 
kad pristatymo data yra kita. Nustačius gaminio defektą pristatymo 
dieną, užtikrinamas remontas arba pakeitimas be jokių prietaiso 
mokesčių, išskyrus tai, jeigu viena iš dviejų korekcinių priemonių yra 
neproporcinga kitos atžvilgiu. Pirkėjas įsipareigoja pranešti įgaliotam 
Aptarnavimo centro atstovui apie neatitikimą per du mėnesius nuo 
defekto nustatymo. Garantija netaikoma visoms detalėms, kurios gali 
būti pažeistos dėl:

a. transportavimo metu padarytos žalos arba atsitiktinio kritimo,
b. neteisingo montavimo arba neatitinkančios elektros sistemos,
c. neįgaliotų darbuotojų atlikto remonto arba pakeitimų,
d. nepriežiūros arba neteisingos priežiūra ir valymo,
e. gaminio ir (arba) gaminio dalių susidėvėjimo ir (arba)

eksploatavimo, įtraukiant trumpesnį akumuliatorių veikimo laiką
dėl jų naudojimo ar laiko, jei yra.

f. nurodymų nesilaikymo eksploatuojant prietaisą, aplaidaus arba
neatsargaus naudojimo.

Pirmiau pateiktas sąrašas yra tik kaip pavyzdys ir nėra baigtinis, 
kadangi šioje garantijoje nėra pateiktos visos tos aplinkybės, kurios 
negali būti priskirtos prietaisų gamybos defektams. Garantija taip pat 
netaikoma visais netinkamo naudojimo atvejais ir profesinio naudojimo 
atveju.
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