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Naudojimo instrukcija

Prietaiso dalys
A Peiliukai
B Įjungimo / išjungimo jungiklis
C Krovimosi lemputė
D Įkrovimo stovas
E Įkrovimo stovo lizdas
F Pritvirtinamos šukos
G Alyva peiliukų sutepimui
H Valymo šepetėlis
I Transformatorius
J Prietaiso kištukas

Svarbi informacija apie saugumą
Kai naudojatės elektriniu prietaisu, dėl savo pačių saugumo turėtumėte laikytis žemiau pateiktų
saugumo taisyklių.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
• Prietaisą naudokite tik žmogaus plaukams kirpti.
• Jei norite kirpti gyvūnų kailį ar plaukus, naudokitės specialiai gyvūnams kirpti skirtais

prietaisais.
• Prietaisą junkite tik prie AC srovės. Atsižvelkite į įtampą.
• Dėmesio: prietaisas turi visuomet išlikti sausas.
• Niekada nelieskite elektrinio prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką iš

lizdo.
• Niekada elektriniu prietaisu nesinaudokite vonioje ar duše.
• Prietaisą laikykite ten, kur jis negalėtų įkristi į vandenį (pvz., į praustuvę). Saugokite jį nuo

sąlyčio su vandeniu ar kitokiu skysčiu.
• Kištuką iš elektros lizdo ištraukite iš karto, kai baigėte naudotis prietaisu, išskyrus tuos

atvejus, kai jį kraunate.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, sensoriniais ar

protiniais sutrikimais bei tiems asmenims, kuriems nepakanka patirties ar žinių juo saugiai
naudotis, nebent jie yra prižiūrimi atsakingo asmens. Įspėkite vaikus, kad nežaistų su prietaisu.
Jį naudokite tik pagal paskirtį ir taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Naudokite tik
gamintojo rekomenduojamus priedus.

• Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas. Kad išvengtumėte pavojaus, laidą
leiskite pakeisti autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojams arba kitiems
kvalifikuotiems asmenims.

• Nenaudokite prietaiso ir tais atvejais, jei jis veikia ne taip, kaip turėtų, buvo nukritęs ant žemės
ar į vandenį ir jei yra pažeistas. Tokiais atvejais prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės
priežiūros centrą apžiūrai arba taisymui. Elektrinius prietaisus taisyti gali tik specialiai to
apmokyti asmenys.

• Neneškite prietaiso laikydami už laido ir nenaudokite laido kaip rankenos.
• Prietaisą ir jo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
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• Nelaikykite laido stipriai susukto ar suraizgyto į kilpas.
• Į prietaiso angas nekiškite jokių objektų.
• Prietaisu naudokitės ir jį laikykite tik sausose patalpose.
• Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliniai gaminiai arba kur išleidžiamas

deguonis.
• Kad išvengtumėte sužeidimų, nenaudokite peiliuko, jeigu jis yra pažeistas.
• Nenaudokite vienkartinių elementų. Pakraunamų elementų įsigysite autorizuotame techninės

priežiūros centre.
• Prieš pirmąjį naudojimą, prietaisą reikia krauti 16 valandų.

Panaudotų elementų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jos turi būti
išmetamos specialiuose surinkimų punktuose.

Elementų įkrovimas
• Transformatoriaus kištuką įkiškite į krovimo stovo lizdą (Pav. 1a).
• Įjunkite transformatorių į lizdą (Pav. 1b).
• Prietaisą išjunkite naudodamiesi įjungimo / išjungimo jungikliu (Pav. 2b).
• Krovimosi metu turi degti krovimosi lemputė.
• Rekomendacija: elementus reikia įkrauti tik tuomet, kai prietaisas ima lėčiau veikti. Tačiau

ilgesnis, nei nurodyta, krovimo laikas elementams nepadarys jokios žalos.
• Pilnas elementų įkrovimas trunka apie 16 valandų.

Elementų veikimas
• Prietaisą įjunkite naudodamiesi įjungimo / išjungimo jungikliu (Pav. 2a), o po naudojimo vėl

išjunkite (Pav. 2b).
• Su pilnai įkrautais elementais prietaisas veikia iki 100 minučių, o tuomet juos reikia vėl

įkrauti. Tokia veikimo trukmė išgaunama po 5-10 krovimo ciklų.
• Pastaba: jei peiliukai netinkamai prižiūrimi, prietaiso veikimo laikas gali sutrumpėti.

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, nesuteptas prietaisas gali sugesti.

Pritvirtinamų šukų prijungimas ir nuėmimas
• Uždėkite šukas ant peiliukų strėlyte nurodyta kryptimi. Stumkite, kol jos užsifiksuos. (Pav.

3a).
• Šukas nuimsite stumdami jas strėlyte nurodyta kryptimi (Pav. 3b).

Kirpimas su šukomis
Prietaisą galima naudoti su pritvirtinamomis šukomis. Šios šukos gali būti reguliuojamos nustatant
penkias skirtingas padėtis, skirtas skirtingiems kirpimo ilgiams. Kuo toliau įstumiamos šukos, tuo
plaukai bus kerpami trumpiau. Kirpimo ilgis gali būti reguliuojamas  nuo 3 mm (Pav. 4a) iki 6 mm
(Pav. 4b).

Valymas ir priežiūra
• Neįmerkite prietaiso į vandenį.
• Po kiekvieno naudojimo nuimkite pritvirtinamas šukas ir pašalinkite plaukų likučius nuo

prietaiso. Kad tai padarytumėte, nuimkite peiliukus (Pav. 5a) ir paspauskite valymo svertą
(Pav. 6). Tai leidžia lengvai pašalinti tarp viršutiniojo ir apatiniojo peiliukų susikaupusius
plaukus. Naudokite valymo šepetėlį

• Prietaisą valykite tik minkšta ir šiek tiek drėgna šluoste. Niekada nenaudokite cheminių
valiklių ar kitokių paviršių pažeisti galinčių valymo priemonių.

• Peiliukus galima valyti specialiu higieniniu purškikliu. Nenaudokite jokių kitokių priemonių.
• Kad peiliukai gerai kirptų ir ilgai tarnautų, būtina reguliariai juos sutepti alyva (kartą

per dieną) (Pav. 7).
• Naudokite tik specialiai kirpimo mašinėlėms tinkančią alyvą.
• Specialių valymo priemonių galite įsigyti specializuotose prekybos vietose.
• Jei, nepaisant reguliaraus valymo ir tepimo alyva, prietaisas kerpa prasčiau, peiliuką reikia

pakeisti nauju.

Peiliukų keitimas
• Išjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo / išjungimo jungikliu (Pav. 2b).
• Peiliukus galima nuimti juos paslenkant nuo korpuso strėlyte nurodyta kryptimi (Pav. 5a).
• Atgal juos uždėsite užkabindami ant korpuso ir spausdami žemyn, kol užsifiksuos savo vietoje

(Pav. 5b).

Nebenaudojamo prietaiso išmetimas ES šalyse
Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. ES direktyvos nurodo, kad elektriniai
ir elektroniniai prietaisai nemokamai turi būti surenkami specialiuose punktuose. Prieš
išmesdami prietaisą, iš jo išimkite elementus. Tinkamas prietaiso pašalinimas padės
apsaugoti gamtą ir žmones nuo galimai neigiamo poveikio.
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