
ANTAKIŲ, ŽANDENŲ TRIMERIS JAGUAR J-CUT LINER
JAG85270

NAUDOTOJO VADOVAS 

Dėkojame,  kad  pasirinkote  šį  prietaisą.  Prašome  a džiai  perskaity  šias instrukcijas  ir  jas  išsaugo  tolimesniam  naudojimui.
Naudokite prietaisą k pagal paskir .

Paveikslėliai:

Saugumo įspėjimai:
1. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens.
2. Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar prausdamiesi po dušu.

ĮSPĖJIMAS:  nesinaudokite šiuo prietaisu greta vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu.  Neplaukite prietaiso  ir
nepanardinkite į vandenį ar kitus skysčius.

3. Neimkite prietaiso ar laido drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
4. Visuomet išjunkite prietaisą po naudojimo ir prieš valymą.
5. Nedėkite prietaiso ant karštų paviršių ar netoli karščio šal nių, ugnies.
6. Prieš kiekvieną naudojimą pa krinkite ar nėra išorinių pažeidimų, įsi kinkite, kad prietaisas nebuvo numestas ant žemės.
7. Prietaisą  gali  naudo  vaikai  nuo  8  metų  amžiaus,  taip pat  asmenys  su  fizine,  psichine,  ju mine  negalia  ar  pa r es

trūkumu k, jei jie yra prižiūrimi išmanančio žmogaus ir instruktuo  apie galimus pavojus.
8. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu. Vaikai neturėtų valy  ir prižiūrė  prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kai

prietaisas yra naudojamas netoliese.
9. Nenaudokite prietaiso apsimiegoję. Neplaukite prietaiso indaplovėje.
10. Saugokite prietaisą nuo drėgmės, nelaikykite saulėkaitoje. Nenaudokite lauke.
11. Laikykite pirštus toliau nuo judančių prietaiso peiliukų.
12. Nebandykite prietaiso taisy , keis , modifikuo , ardy  patys.
13. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių.
14. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepadėkite veikiančio prietaiso ant bet kokio paviršiaus.
15. Po prietaiso  išpakavimo,  išmeskite  visas  pakavimo medžiagas  ir  neleiskite  vaikams žais  su jomis,  kad išvengtumėte

uždusimo pavojaus.
16. Naudokite k AAA po šarmines baterijas.
17. Naudokite prietaisą k ant nuogos odos. Prieš naudojimą nusivalykite makiažą.  Nenaudokite ant muiluotos, kremu ar

losjonu išteptos odos.
18. Nebandykite ardy  ar a darinė  prietaiso baterijos.
19. Niekada nekiškite prietaiso į nosies ar ausų landas.
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Naudojimas:
Prietaisas skirtas k žmogaus veido plaukų kirpimui. Nenaudokite jokiai kitai paskirčiai, kad išvengtumėte galimo pavojaus
ir garan jos negaliojimo. Nemėginkite patys ardy , keis , modifikuo  ar taisy  prietaiso.
Baterijos įdėjimas
Naudokite 1 AAA po šarminę bateriją (1,5 V), kuri yra pridedama. Žr. A, B, C pav.
Naudojimas
Op maliems rezultatams pasiek , laikykite kirpimo galvutę 20–30° nuo odos paviršiaus ir visuomet kirpkite prieš plaukų
augimo kryp  kaip parodyta D pav.
Antgalio naudojimas
Trimerio antgalis gali  bū  naudojamas antakių pakirpimui 2 arba 4 mm. Pasirinkite norimo ilgio poziciją ir  nustatykite
antgalį taip, kad jis būtų atsuktas ta pačia kryp mi kaip ir trimerio peiliukai. Užstumkite antgalį ant trimerio galvutės.

Valymas ir priežiūra:
DĖMESIO! Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.

1. Valydami prietaisą, naudokite valymo šepetėlį.
2. Korpusą galite valy  sausa šluoste.
3. Nenaudokite valymui aštrių daiktų, abrazyvinių valiklių, rpiklių, švei klių, baliklių, rūgščių ir kt.

Specifikacijos:
 Naudojama baterija: 1 x AAA 1,5 V (pridedama).
 Naudojimo kampas: 20–30° nuo odos, prieš plaukus.
 Antgalis: antakių pakirpimui 2 mm, 4 mm.
 Skirta: antakiams, žandenoms, ki ems veido plaukams kirp .

A tarnavusio prietaiso išme mas:

  Pagal  2012/19/ES direktyvos dėl  elektros ir  elektroninės  įrangos atliekų nuostatas,  draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis
primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš
prietaiso ir nkamai jas išmeskite, pristatydami į reikiamą surinkimo punktą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

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

www.krinona.lt


