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Naudojimo instrukcija

Prietaiso dalys
A Peiliukai
B Kirpimo ilgio reguliavimo svertas
C Įjungimo / išjungimo jungiklis
D Laidas
E Jungiklis su užraktu kirpimo ilgio reguliavimui
F Peiliuko apsauga
G Alyva peiliukų sutepimui
H Valymo šepetėlis

Nepavaizduota: pritvirtinamos šukos arba plaukų
formavimo šukos (priklausomai nuo modelio).

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

Prieš pradėdami naudotis prietaisu,
perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

• Prietaisą naudokite tik plaukams kirpti.
• Prietaisą junkite tik prie AC srovės.

Atsižvelkite į įtampą.
• 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.
• Prietaisu naudokitės tik sausose patalpose.
• Kištuką iš elektros lizdo ištraukite iš karto, kai baigėte naudotis prietaisu.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai greta yra vaikų ar neįgaliųjų.
• Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
• Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas. 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.

• Neneškite prietaiso laikydami už laido ir nenaudokite laido kaip rankenos.
• Prietaiso laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
• Nelaikykite laido stipriai susukto ar susiraizgiusio į kilpas.
• Į prietaiso angas nekiškite jokių objektų.
• Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliniai gaminiai arba kur išleidžiamas deguonis.
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• Kad išvengtumėte sužeidimų, nenaudokite peiliuko, kuris yra pažeistas.

Naudojimas pirmą kartą

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą būtinai peiliukus sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva
eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties gali pradėti kaisti peiliukai ir pešti
plaukus. (Fig. 5).
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą.
• Įjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo / išjungimo jungikliu (Fig. 1a) ir po naudojimo jį vėl

išjunkite (Fig. 1b).

Kirpimo ilgio reguliavimas
• Normalus prietaiso kirpimo ilgis be pritvirtinamų šukų yra apie 0,1 mm.
• Kirpimo ilgį galima reguliuoti nuo 0,1 ir 3 mm – net tuomet, kai prietaisas veikia.
• Jungiklį su užraktu pastumkite žemyn (Fig. 2b).
• Šone esantis reguliavimo svertas (Fig. 3a) naudojamas vienam iš penkių režimų peiliukams

nustatyti.
• Jei jungiklį su užraktu stumsite į viršų (Fig. 2a), pakeičiamas nustatytas režimas ir grįžtama

prie pradinio kirpimo ilgio (0,1 mm).

Kirpimas su pritvirtinamomis šukomis (priklausomai nuo modelio)
Prietaisą galima naudoti su pritvirtinamomis šukomis arba be jų, priklausomai nuo pageidaujamo
kirpimo. Jei prietaisą naudosite be šių šukų, kirpimo ilgio reguliavimo svertą (Fig. 3b) reikia atleisti
ir jungiklį su užraktu stumti į viršų (Fig. 2a). Priklausomai nuo modelio, su prietaisu gausite
skirtingų pritvirtinamų šukų. Jų galite įsigyti ir kaip priedų.
Pritvirtinamų šukų ilgiai: #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm); ir
reguliuojamos tvirtinamos šukos: 4 – 18 mm.

Pritvirtinamų šukų prijungimas ir nuėmimas
• Užstumkite šukas ant peiliukų kryptimi, nurodyta strėlyte (Fig. 4a).
• Šukas nuimsite stumdami jas strėlyte nurodyta kryptimi (Fig. 4b).

Valymas ir priežiūra
• Neįmerkite prietaiso į vandenį.
• Po kiekvieno naudojimo nuo peiliukų pašalinkite plaukų likučius: 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) (Fig. 5).
• Naudokite tik specialiai kirpimo mašinėlėms tinkančią alyvą.
• Specialias valymo priemones užsisakyti galite iš autorizuoto techninės priežiūros centro.
• Jei kirpimo procesas suprastėjo nepaisant reguliaraus valymo ir tepimo alyva, peiliuką reikia

pakeisti nauju.
• Kai prietaiso nenaudojate, ant peiliuko uždėkite jo specialią apsaugą.

Viršutinio ir apatinio peiliuko keitimas (REKOMENDUOJAMA ATLIKTI
SPECIALIZUOTAME SERVISE)
• Išjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo / išjungimo jungikliu (Fig. 1b).
• Iš elektros lizdo ištraukite kištuką.
• Atsukite du varžtelius, esančius ant peiliukų, ir nuimkite viršutinį ir apatinį peiliukus (Fig. 7).

• Kai peiliukus vėl surenkate, sekite žemiau nurodytus veiksmus (Fig. 6):
- Jungiklį su užraktu nustatykite kirpimo ilgiui (Fig. 2a), o reguliuojamą svertą (Fig. 3b)

nustatykite trumpiausiam kirpimo ilgiui.
- Viršutinį peiliuką su grioveliu uždėkite ant pleišto formos plastikinės dalies ir paspauskite

žemyn nugarėlę taip, kad išsikišimai susijungtų su ertmėmis ant peiliuko.
- Uždėkite apatinį peiliuką ir užsukite du varžtelius.
- Prieš priverždami varžtelius, sulyginkite apatinį peiliuką taip, kad 0,5 – 1,0 mm tarpas liktų

tarp priekinio apatinio peiliuko krašto ir priekinio viršutinio peiliuko krašto (Fig. 6a). Tokio
dydžio tarpą taip pat reikia išlaikyti tvirtinant apatinį peiliuką į vietą po kruopštaus valymo.
Jei nebus laikomasi šių nurodymų, galimi sužeidimai.

- Priveržkite abu varžtelius (Fig. 7).

Nebenaudojamo prietaiso išmetimas ES šalyse
Remiantis Europos Sąjungos direktyvomis dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimo,
tokie prietaisai privalo būti pristatomi į specialias tokių atliekų surinkimo aikšteles.
Tinkamas atliekų pašalinimas padės saugoti aplinką ir apsaugos nuo kenksmingo poveikio
žmonėms ir gamtai.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS GARANTIJA
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