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BARZDOS, NOSIES IR AUSŲ PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ 

 IMETEC IM12421 
NAUDOTOJO VADOVAS 

 

Techniniai duomenys 

 

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės. 
 Prieš  pradėdami  naudotis  prietaisu,  perskaitykite  saugumo  taisykles  bei  perspėjimus  ir  visuomet  jų  laikykitės. 
Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, 
pridėkite ir šias instrukcijas. 

 

Saugumo taisyklės 
 Išpakavę  prietaisą,  palyginkite  jį  su  prietaisu,  pavaizduotu  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  pakuotę  vaikams  nepasiekiamoje  vietoje,  kad  jie,  žaisdami  su 

plastikinėmis pakuotės dalimis, 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. 

 Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip barzdos kirpimo mašinėlė, skirta naudoti namuose. Bet koks kitoks 

jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas. 

 Jeigu  naudojate  prietaisą  vonios  kambaryje,  ištraukite  adapterio  kištuką  iš  rozetės  kaskart  baigę  prietaisą  naudoti. 

Pavojinga laikyti prietaisą netoli vandens net tada, kai jis išjungtas. 
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 Geriausia apsauga – tai Jūsų vonioje įrengtas elektros grandinės pertraukiklis. Jis užtikrins, kad srovės stipris neperžengtų 

30mA (dar geriau – 10mA). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą. 

 DĖMESIO! Nenaudokite  prietaiso,  įjungto  į  adapterį  arba  rozetę,  greta  vonių,  kriauklių  ar  kitokių  vandens  pilnų  talpyklų. 

Niekuomet nemerkite prietaiso į vandenį. 

 Vaikai,  sutrikusių  protinių,  jutiminių  ir  fizinių  gebėjimų  žmonės  bei  asmenys,  galintys  nukentėti  dėl  reikiamų  žinių  bei 

įgūdžių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. 

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 

  NENAUDOKITE prietaiso drėgnomis  rankomis  ir drėgnomis arba basomis kojomis, kai  jis  įjungtas  į adapterį arba 
rozetę. 

  NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės ar adapterio, 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 naudoti prietaisą, taip pat prieš prietaisą valydami ir taisydami. 

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

įgaliotą techninės priežiūros centrą. 

 Jei  apgadintas  prietaiso  laidas  arba  adapterio  kištukas,  leiskite  juos  pakeisti  įgalioto  techninio  aptarnavimo  centro 

specialistams, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai. 

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, baigę naudoti prietaisą ir jį įkrovę. 

 Laikykite, įkraukite ir naudokite prietaisą 10°C‐35°C temperatūroje. 

 Ši barzdos kirpimo mašinėlė skirta tik žmonių plaukams kirpti. Prietaisas nepritaikytas perukams iš sintetinių medžiagų ir 
gyvūnų plaukams kirpti. 

Sudedamosios dalys ir priedai 
Palygindami su [A] paveikslėliu išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta jokių sudedamųjų dalių. 

1. Prietaiso krovimo lemputė (raudona) ir įjungimo lemputė (mėlyna) 

2. ON/OFF mygtukas 

3. Rankenėlė 

4. Lizdas prietaiso įkrovimui arba naudojimui įjungus į rozetę 

5. Kirpimo ašmenys 

6. Tikslaus kirpimo antgalis 

7. Plaukų dailinimo antgalis ausų ir nosies plaukams šalinti 

8. Krepšelis 

9. Reguliuojamos kirpimo šukos, jungiamos prie kirpimo ašmenų (3‐5‐7‐9‐11‐13 mm) 

10. Kintamosios/nuolatinės srovės adapteris ir laidas 

Prietaiso savybės taip pat aprašytos išorinėje pakuotėje. Naudokite prietaisą tik su kartu parduodamais priedais. 

Prietaiso įkrovimas 
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkraukite jį 12 valandų. Visiškai įkrautas prietaisas veiks maždaug 45 minutes. 

Prieš kraudami ir naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaisas ir jo stovelis yra visiškai sausi. 

 Išjunkite prietaisą. 

 Įstatykite adapterį (10) į rozetę. 

 Įstatykite įkrovimo laidą (10) į lizdą (4), esantį barzdaskutės apačioje [C1 pav.]. Įsižiebs raudona įkrovimo lemputė (1) [C2 

pav.]. 

Dėmesio: prietaisui įsikrovus, įkrovimo lemputė (1) neišsijungia ir nepakeičia spalvos. 

Nepalikite  prietaiso  įjungto  į  rozetę.  Visuomet,  baigę  naudoti  prietaisą  ir  jį  įkrovę,  išjunkite  prietaisą  ir  ištraukite  jo  kištuką  iš 

rozetės. 

Kad prietaiso maitinimo elementai tarnautų ilgiau: 

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

 Nekraukite prietaiso ilgiau nei 12 valandų. Dėl pernelyg ilgo krovimo baterijų tarnavimo trukmė gali sumažėti. 

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

Naudojimas 

Dėmesio! 

Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeisti arba blogai užsifiksuoja prietaiso ašmenys. 
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Nenaudokite prietaiso šlapiems plaukams kirpti. 

Priedų prijungimas/nuėmimas 

Visi prietaiso priedai prijungiami ir nuimami tokiu pačiu būdu. 

 Norėdami  prijungti  prietaiso  priedą,  viena  laika  prilaikykite  prietaisą,  o  kita  prijunkite  pageidaujamą  kirpimo  galvutę, 

spustelėdami taip, kad galvutė spragtelėdama užsifiksuotų [D1 pav.]. 

 Norėdami nuimti prietaiso priedą, nykščiu pastumkite vidurinę ašmenų dalį į viršų [D2 pav.] ir nuimkite galvutę. 

Dėmesio! Prieš keisdami prietaiso priedus, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. 

Keičiamo ilgio kirpimo šukučių naudojimas 

Norėdami prijungti keičiamo ilgio kirpimo galvutę (9), darykite taip: 

 Pridėkite šukutes prie prietaiso ir prijunkite jas, paspausdami jas žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą [E1 pav.]. 

 Norėdami pakeisti kirpimo ilgį, stumtelėkite šukutes pirmyn arba atgal, pasirinkdami pageidaujamą ilgį [E2 pav.]. 

 Norėdami nuimti keičiamo ilgio kirpimo galvutę, įkiškite nykštį po galvutės prijungimo vieta ir stumtelėkite ją aukštyn [E3 

pav.]. 

Prijungus keičiamo ilgio kirpimo galvutę (9), prietaisas turi 6 skirtingas plaukų ir barzdos kirpimo parinktis: 

Šukučių (9) nustatymas  Kirpimo ilgis 

1  3 mm 

2  5 mm 

3  7 mm 

4  9 mm 

5  11 mm 

6  13 mm 

Naudojimo patarimai 

 Pradėkite  kirpti  nustatę  ilgiausio  kirpimo  parinktį  ir  palaipsniui  sumažinkite  kirpimo  ilgį,  kol  nukirpsite  plaukus  iki 

pageidaujamo. 

 Geriausi rezultatai gaunami kerpant prieš plaukų augimo kryptį. 

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

 Jeigu  keičiamo  ilgio  kirpimo  galvutėje  (9)  susikaupė  daug  plaukų,  nuimkite  galvutę  nuo  prietaiso  ir  pūsdami  ir/ar 

pakratydami pašalinkite susikaupusius plaukus. 

 Eksperimentuodami su įvairiais plaukų kirpimo ilgiais, įsidėmėkite, kokio stiliaus šukuosenai koks kirpimo būdas geriausiai 

tinka. 

Prietaiso naudojimas neprijungus keičiamo ilgio kirpimo galvutės (9) 

Taip  pat  galite  naudoti  prietaisą  ir  neprijungę  keičiamo  ilgio  galvutės  (9). Naudokite  prietaisą  be  prijungtos  galvutės  plaukams, 

esantiems labai arti odos (maždaug 0,7 mm), kirpti. 

Nuimkite keičiamo ilgio galvutę, pakišdami nykštį po galvutės prijungimo vieta ir stumtelėdami ją aukštyn [E3 pav.]. 

„3 dienų barzdelės“ efektas 

Kerpant plaukus prietaiso kirpimo ašmenimis (5) be keičiamo ilgio kirpimo šukų (9), sukuriamas 3 dienų barzdelės įspūdis. Barzda 

nukerpama trumpai (maždaug iki 0,7 mm). 

Atsargiai ir lėtai judinkite barzdaskutės ašmenis. Užfiksuokite kirpimo ašmenis užraktu. 

Barzdos ir plaukų kirpimas su tikslaus kirpimo galvute (6) 

Naudokite tikslaus kirpimo galvutę (6), kad apkirptumėte ūsus ir žandenas, suformuotumėte barzdos kontūrus ir pašalintumėte 

pavienius plaukelius. 

Ausų ir nosies plaukų kirpimas su specialiu antgaliu (7) 

Norėdami pašalinti ausų ir nosies plaukelius: 

 Įstatykite antgalio (7) galvutę į šnervę arba pridėkite ją prie ausies lezgelio. 

 Įjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką (2). 

 Atsargiai judinkite prietaisą apie šnervę ir/ar ausį, kad pašalintumėte nepageidaujamus plaukelius.  

Dėmesio! Nekiškite prietaiso galvutės į nosies ar ausies ertmę giliau negu 0,5 cm. 

Priežiūra 

Dėmesio!  Visuomet  išjunkite  prietaisą  prieš  jį  taisydami  ar  keisdami  jo  priedus.  Nuvalykite  visas  prietaiso  dalis  drėgnu 

skudurėliu ir prieš vėl jas naudodami arba padėdami saugoti įsitikinkite, kad jos spėjo visiškai išdžiūti. 

 Valykite prietaisą kaskart baigę jį naudoti ir kaskart jame susikaupus daug plaukų ar nešvarumų. 

 Išjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką (2). 
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 Nuimkite naudojamą galvutę, paspausdami vidurinę ašmenų dalį ir stumtelėdami ją į viršų nykščiu [D2 pav.]. 

 Pašalinkite plaukus šepetėliu ir perplaukite galvutes šiltu vandeniu, kad pašalintumėte likusius plaukus [F1 pav.]. 

 Nusausinkite visas prietaiso dalis minkštu skudurėliu. Prieš vėl naudodami galvutes arba padėdami jas saugoti įsitikinkite, 

kad jos spėjo visiškai išdžiūti. 

 Nevalykite prietaiso miltelių konsistencijos valikliais ar ėdžiais skysčiais, pvz. spiritu ar benzinu. 

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, nes taip galite jį sugadinti. 

Prietaiso išmetimas 

 Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos standartų. 

 Atitarnavęs  prietaisas  turėtų  būti  išmetamas  laikantis  Europos  standarto  2002/96/EC.  Kad  nebūtų  teršiama  aplinka,  prietaisą 

sudarančios medžiagos  turi  būti  perdirbamos. Norėdami  daugiau  sužinoti  apie  antrinį  atliekų  panaudojimą,  kreipkitės  į  vietinę 

atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą. 

Baterijų išmetimas 

Šis prietaisas naudoja pakartotinai įkraunamas Ni‐MH (nikelio metalhidrido) baterijas. 

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

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

Norėdami daugiau sužinoti apie tinkamą baterijų išmetimą, kreipkitės į prekybos agentą ar vietinės valdžios institucijas. 

Ištraukite prietaisą iš rozetės ir leiskite jam veikti tol, kol baterijos visiškai išsikraus. 

Prietaiso išrinkimas [G pav.] 

1. Nuimkite naudojamą prietaiso galvutę, nykščiu pastumdami aukštyn vidurinę ašmenų dalį. 

2. Pasinaudodami atsuktuvu, nuimkite dangtelį prietaiso nugarėlėje. 

3. Žirklėmis išimkite baterijas. 

Išėmę prietaiso baterijas, daugiau nebejunkite prietaiso į maitinimo lizdą. 

 

Techninė priežiūra ir garantija 
Norėdami  įsigyti  atsarginių dalių  ar  remontuoti  prietaisą,  susisiekite  su  IMETEC  įgaliotu  techninės priežiūros  ir  pirkėjų 

aptarnavimo centru. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba paskambinkite žemiau nurodytu numeriu. 

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 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

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

Daugiau informacijos: 

www.krinona.lt 
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