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Įspėjimas
• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų 

amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių 
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, 
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai 
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neprižiūrimi 
vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.

• Maitinimo laido pakeisti negalima. Jeigu laidas būtų 
pažeistas, KS adapterį reikia išmesti.

• Naudokite tik pateiktąjį KS adapterį ir tik pagal 
numatytąją paskirtį.

 Nenaudokite pateiktojo KS adapterio su jokiais kitais 
gaminiais. (Žr. 8 puslapį.)
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• Prietaisas privalo būti sausas.
Kairėje pavaizduotas simbolis reiškia „Neplaukite 
gaminio vandeniu“.

• Toliau pavaizduotas simbolis reiškia, kad elektriniam 
prietaisui prie maitinimo tinklo prijungti reikia 
specialaus atjungiamo maitinimo įrenginio. Informacija 
apie maitinimo įrenginio tipą yra pažymėta šalia 
simbolio.
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Saugumo priemonės
Norėdami sumažinti riziką susižaloti, žūti, gauti elektros smūgį, sukelti 
gaisrą ir patirti turtinę žalą, visada vadovaukitės toliau nurodytomis 
atsargumo priemonėmis.

Simbolių paaiškinimas
Pavojų, susižalojimų ir turto nuostolių, patirtų nepaisant nurodymų 
ir netinkamai naudojant gaminį lygiui klasifikuoti bei apibūdinti 
naudojami toliau nurodyti simboliai.

 PAVOJUS
Reiškia galimą pavojų, 
kurio pasekmė bus sunkus 
susižalojimas arba mirtis.

 ĮSPĖJIMAS
Reiškia galimą pavojų, kurio 
pasekmė gali būti sunkus 
susižalojimas arba mirtis.

 PERSPĖJIMAS
Reiškia pavojų, kurio 
pasekmė gali būti nesunkus 
susižalojimas arba 
materialiniai nuostoliai.

Toliau nurodyti simboliai naudojami nurodymų, kuriais privaloma 
vadovautis, tipui klasifikuoti ir aprašyti.

Šis simbolis naudojamas naudotojams įspėti apie konkrečią 
naudojimo procedūrą, kurią privaloma atlikti.

Šis simbolis naudojamas naudotojams įspėti apie konkrečią 
naudojimo procedūrą, kuria privaloma vadovautis, norint 
saugiai naudotis įrenginiu.

 ĮSPĖJIMAS
► Elektros tinklas

Neprijunkite ir neatjunkite adapterio prie / nuo 
elektros lizdo šlapiomis rankomis.
‑ Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba 

sužalojimą.
Nekiškite prietaiso ir KS adapterio į vandenį ir 
neplaukite jų vandeniu.
Nelaikykite prietaiso ir KS adapterio virš kriauklės 
arba vonios, pilnų vandens, arba šalia jų.
Niekada nesinaudokite prietaisu, jei KS adapteris 
yra pažeistas arba jei maitinimo kištukas netvirtai 
prijungtas prie elektros lizdo.
Nepažeiskite ir nemodifikuokite laido, stipriai jo 
nelankstykite, netraukite ir nesusukite.
Taip pat nedėkite ant laiko nieko sunkaus ir 
neprispauskite jo.
‑ Priešingu atveju dėl trumpojo jungimo gali kilti elektros 

smūgis arba gaisras.
Įsitikinkite, ar prie elektros lizdo prijungtų visų 
prietaisų srovės stiprumas neviršija elektros lizdo 
arba laido srovės stiprumo.
‑ Jei prieš vieno elektros lizdo prijungus per daug kištukų 

bus viršytas elektros lizdo srovės stiprumas, dėl 
perkaitimo gali kilti gaisras.

Visada užtikrinkite, kad prietaisas būtų naudojamas 
prijungtas prie elektros tinklo, kurio nominalioji 
įtampa atitinka nurodytąją ant KS adapterio.
Iki galo įkiškite adapterį.
‑ Antraip gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Prieš valydami, visada atjunkite adapterį nuo 
elektros lizdo.
‑ Antraip galite gauti elektros smūgį arba susižaloti.
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 ĮSPĖJIMAS
Reguliariai valykite maitinimo kištuką ir prietaiso 
kištuką, kad ant jų neprisikauptų dulkių.
‑ Antraip gali kilti gaisras dėl drėgmės sukelto izoliacijos 

pažeidimo.
 Atjunkite adapterį ir nuvalykite sausa šluoste.

► Neįprasto veikimo arba veikimo sutrikimo atveju
Neįprasto veikimo arba veikimo sutrikimo atveju 
tuoj pat liaukitės naudojęsi prietaisu ir atjunkite 
adapterį.
‑ Antraip gali kilti gaisro, elektros smūgio ar susižalojimo 

pavojus.
<Neįprasto veikimo arba veikimo sutrikimo atvejai>
• Pagrindinis įrenginys arba KS adapteris yra 

deformuotas arba neįprastai karštas.
• Pagrindinis įrenginys arba KS adapteris kvepia 

degėsiais.
• Naudojantis pagrindiniu įrenginiu ar KS adapteriu 

arba juos įkraunant sklinda neįprastas garsas.
‑ Tuoj pat kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą 

dėl patikros arba remonto.
► Šis gaminys

Šis gaminys turi įrengtąją įkraunamą bateriją. 
Nemeskite jos į ugnį ir saugokite ją nuo šilumos.
‑ Antraip iš jos gali ištekėti skystis, ji gali perkaisti arba 

sprogti.
Nekeiskite konstrukcijos ir patys neremontuokite.
‑ Antraip gali kilti gaisro, elektros smūgio ar susižalojimo 

pavojus.
 Kreipkite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą dėl 

remonto (baterijos keitimo ir pan.).
Gaminio niekada neardykite, išskyrus išmesdami 
seną gaminį.
‑ Antraip gali kilti gaisro, elektros smūgio ar susižalojimo 

pavojus.

► Nelaimingų atsitikimų prevencija
Laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje 
vietoje.
Neleiskite jiems naudotis gaminiu.
‑ Įsikišus peiliuką ir (arba) alyvos indelį į burną, galimi 

nelaimingi atsitikimai ir susižalojimai.
Netyčia nuriję alyvos, nesukelkite vėmimo; gerkite 
daug vandens ir kreipkitės į gydytoją.
Jei alyvos patektų į akis, tuoj pat kruopščiai 
išskalaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės į 
gydytoją.
‑ Antraip galimi sveikatos sutrikimai.

 PERSPĖJIMAS
► Odos apsauga

Neprispauskite peiliuko prie lūpos arba odos.
Nenaudokite šio gaminio jokiais kitais tikslais, 
išskyrus barzdos plaukams kirpti.
Tiesiogiai nelieskite peiliukais ausų ar pažeistos 
odos (pavyzdžiui patinusių, sužalotų odos vietų ar 
spuogų).
‑ Antraip galima pažeisti odą.
Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nėra 
apgadinti arba deformuoti.
‑ Nesilaikant šio nurodymo, galima pažeisti odą.
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 PERSPĖJIMAS
► Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytas atsargumo priemones

Saugokite maitinimo kištuką arba prietaiso kištuką, 
kad prie jo nepriliptų jokių metalinių daiktų ar 
nešvarumų.
‑ Priešingu atveju dėl trumpojo jungimo gali kilti elektros 

smūgis arba gaisras.

Nemėtykite ir saugokite nuo smūgių.
‑ Priešingu atveju galima susižaloti.

Nevyniokite laido ant adapterio, kai nesinaudojate 
prietaisu.
‑ Priešingu atveju gali nutrūkti laido gysla ir dėl trumpojo 

jungimo gali kilti gaisras.
Atjunkite adapterį nuo elektros lizdo, kai juo 
nesinaudojate.
‑ Antraip dėl pažeistos izoliacijos ir elektros nuotėkio gali 

kilti elektros smūgis arba gaisras.
Atjunkite adapterio arba prietaiso kištuką, laikydami 
už adapterio arba prietaiso kištuko – netraukite už 
laido.
‑ Antraip galite gauti elektros smūgį arba susižaloti.

Kaip išmesti išimtą seną bateriją

 PAVOJUS
Įkraunama baterija skirta naudoti tik su šiuo 
prietaisu. Nenaudokite baterijos su kitais gaminiais. 
Nekraukite iš prietaiso išimtos baterijos.
• Nemeskite jos į ugnį ir saugokite ją nuo šilumos.
• Nelituokite, neardykite ir nemodifikuokite 

baterijos.
• Nesujunkite teigiamo ir neigiamo baterijos gnybtų 

metaliniais daiktais.
• Nenešiokite ir nelaikykite baterijos kartu 

su metaliniais papuošalais, pavyzdžiui 
grandinėlėmis ir plaukų smeigtukais.

• Niekada neperplėškite popierinės tūtelės.
‑ Antraip gali ištekėti skystis, baterija gali perkaisti arba 

sprogti.

 ĮSPĖJIMAS
Išėmę įkraunamą bateriją, saugokite ją vaikams ir 
kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
‑ Netyčia praryta baterija sužalos kūną.
 Jei taip atsitiktų, tuoj pat kreipkitės į gydytoją.
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 ĮSPĖJIMAS
Jei iš baterijos ištekėtų skystis, nelieskite baterijos 
plikomis rankomis.
‑ Patekęs į akis, baterijos skystis gali sukelti aklumą.
 Netrinkite akių rankomis. Tuoj pat plaukite švariu 

vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
‑ Patekęs ant odos ar drabužių, baterijos skystis gali 

sukelti uždegimą arba sužalojimą.
 Tuoj pat kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu ir 

kreipkitės į gydytoją.

Numatytoji naudojimo paskirtis
• Prieš naudodamiesi priedu, patikrinkite, ar jis tinkamai 

sumontuotas. Priešingu atveju barzda gali būti nukirpta per trumpai.
• Šio prietaiso negalima naudoti gyvūnų plaukams kirpti.
• Prieš ir po kiekvieno naudojimo, patepkite alyva pažymėtas vietas. 

(Žr. 12 puslapį.)
 Nepatepus alyva, gali kilti toliau nurodytos problemos.
 ‑ Plaukų kirpimo mašinėlė atšimpa.
 ‑ Sutrumpėja veikimo trukmė.
 ‑ Prietaisas garsiau veikia.
• Nenaudokite skiediklio, benzino, alkoholio ar kitų chemikalų. 

Priešingu atveju pagrindinis korpusas gali būti pažeistas, jis gali 
sutrūkinėti arba prarasti spalvą.

 Pagrindinį korpusą valykite tik minkšta, šiek tiek švariu arba 
muiluotu vandeniu sudrėkinta šluoste.

• Pasinaudoję plaukų kirpimo mašinėle, laikykite ją sausoje vietoje. 
Priešingu atveju, dėl kondensato ar rūdžių, ji gali netinkamai veikti.

Dalių aprašas

A Pagrindinis korpusas
 1 Elektros jungiklis ()
 2  Įkrovimo būsenos lemputė  

( )
 3 Prietaiso lizdas
B Peiliukas
 4 Montavimo kabliukas
 5 Valymo svirtelė
 6 Judantis peiliukas
 7 Stacionarus peiliukas
C Plaukų kirpimo ilgio šukų 

priedas
 8 Ratukas
 9  Plaukų kirpimo ilgio 

kontrolinė žymė

D Tikslaus plaukų kirpimo 
priedas 

E KS adapteris (RE9‑86)
 (Maitinimo kištuko forma 

priklauso nuo pardavimo 
šalies.)

 0 Adapteris
 qa Maitinimo kištukas
 qs Laidas
 qd Prietaiso kištukas
Priedai
F Valymo šepetėlis
G Alyva
H Maišelis  

Uždėkite vieną iš priedų, kai plaukų kirpimo mašinėlę kur nors 
gabenate.
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Paruošimas
Plaukų kirpimo mašinėlės įkrovimas

• Įsitikinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta.

1 Įkiškite prietaiso kištuką į 
prietaiso lizdą.

2 Prijunkite adapterį prie 
elektros lizdo.

 •  Patikrinkite, ar šviečia įkrovimo 
būsenos lemputė ( ).

 •  Įkrovimas bus baigtas maždaug po 
1 valandos.

3 Atjunkite adapterį, kai 
įkrovimo būsenos lemputė užges.

 (saugumui užtikrinti ir energijos sąnaudoms sumažinti)
 <Patikrinti, ar įkrovimas baigtas>
 Jei įkrovimo metu ištrauksite ir vėl įkišite prietaiso kištuką, 

įkrovimo būsenos lemputė pašvies ir užges praėjus maždaug 
5 sekundėms.

Pastabos
• Jei įkraunant plaukų kirpimo mašinėlę radijo imtuvuose ar kituose 

prietaisuose kiltų trukdžių, ją įkraukite prijungę prie kito elektros 
lizdo.

• Jei prietaisas bus nenaudojamas 6 mėnesius ar ilgiau, baterija 
susilpnės (gali ištekėti baterijos skystis ir pan.). Visiškai įkraukite 
bateriją kas 6 mėnesius.

• Įkraunant plaukų kirpimo mašinėlę pirmą kartą arba po to, kai ji 
buvo nenaudota ilgiau nei 6 mėnesius, ant pagrindinio korpuso 
esanti lemputė gali neužsidegti kelias minutes, arba gali sutrumpėti 
prietaiso veikimo trukmė. Tokiais atvejais kraukite bateriją ilgiau nei 
8 valandas.

• Įkrovimo metu rekomenduojama 0–35 °C aplinkos temperatūra. 
Jei temperatūra bus ne rekomenduojamos temperatūros ribose, 
įkrovimas gali trukti ilgiau arba gali sumažėti baterijos galia.

• Visiškai įkrovus bateriją, energijos pakaks maždaug 50 minučių 
naudojimo. (Naudojant sausų plaukų kirpimui, esant 20–30 °C 
temperatūrai.) Veikimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į naudojimo 
dažnumą, naudojimo būdą bei aplinkos temperatūrą.

• Galite įkrauti bateriją, kai ji dar nėra visiškai išsikrovusi. Visgi, 
bateriją rekomenduojama įkrauti tada, kai ji visiškai išsikrauna. 
Baterijos naudojimo laikas labai priklauso nuo tokių veiksnių kaip 
naudojimas ir saugojimas.

Naudojimas prijungus prie kintamosios 
elektros srovės lizdo

Prijungę plaukų kirpimo mašinėlę prie KS adapterio jai įkrauti, galite ją 
įjungti ir ja naudotis.
• Jei baterijos energijos bus likę nepakankamai, peiliukai gali judėti 

lėtai arba visai sustoti, net jei prietaisas bus prijungtas prie KS 
lizdo. Tokiu atveju, prieš naudodamiesi prietaisu, pakraukite bateriją 
1 minutę ar ilgiau.

• Baterijos energija bus naudojama, net jei prietaisas bus prijungtas 
prie KS lizdo.
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Plaukų kirpimo mašinėlės 
naudojimas

• Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nėra apgadinti arba 
deformuoti.

• Prieš ir po kiekvieno naudojimo, patepkite peiliuką alyva.  
(Žr. 12 puslapį.)

• Naudokite tinkamą priedą pagal poreikį. (Žr. 10 ir 11 psl.)
 Ją taip pat galima naudoti be priedo. (Žr. šį puslapį.)
• Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėle, išjunkite ją.
• Prietaisas gali neveikti, jei aplinkos temperatūra bus žemesnė nei 

maždaug 0 °C.

Norėdami išjungti, paspauskite elektros jungiklį.

Kaip naudotis plaukų kirpimo mašinėle
• Nenaudokite skutimosi putų ir nekirpkite šlapių barzdos plaukų.
 Šlapi barzdos plaukai gali prilipti prie odos arba sulipti kuokštais, 

todėl ją bus sunku kirpti.
• Prieš pradėdami kirpti plaukus, sušukuokite ūsus šukomis.

Be priedo
► Sumodeliuokite tikslias linijas
Pridėkite peiliuką horizontaliai prie odos ir lėtai 
kirpkite link barzdos linijos.

Kirpimo ilgis: maždaug 0,1 mm 
(Fiksuotojo peiliuko storis yra 0,1 mm)

Tikslaus plaukų kirpimo priedas 
Naudokite priedą siauroms vietoms kirpti ir tiksliam plaukų kirpimui.
Kirpkite palaipsniui, pradėdami nuo galų, peiliuku 
liesdami odą.
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Plaukų kirpimo ilgio šukų priedas

• Įsitikinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta.
• Faktinis barzdos ilgis bus šiek tiek didesnis, nei Jūsų nustatytasis.
• Jei barzdos plaukai bus per ilgi, pageidaujamų rezultatų galite 

nepasiekti.
 Tokiu atveju, prieš naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėle, 

pakirpkite barzdos plaukus maždaug iki 20 mm ilgio.
• Tas vietas, kur barzdos plaukai yra stori arba tankūs, kirpkite po 

truputį.
 Kartais barzdos plaukai įtraukiami ir jų prisikaupia priede.
 Kai tai nutinka, išvalykite priedą. (Žr. 12 puslapį.)

1 Sukdami ratuką, nustatykite plaukų 
kirpimo ilgio kontrolinę žymę (ⓐ) 
ties norimo ilgio nuostata.

• Plaukų kirpimo ilgis (nustatytasis): nuo 0,5 mm iki 10 mm

Kontrolinė žymė 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Plaukų kirpimo ilgis 
(mm)
(nustatytasis)

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Kontrolinė žymė 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Plaukų kirpimo ilgis 
(mm)
(nustatytasis)

5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

2 Pridėkite plokščiąją šukų dalį prie odos ir 
kirpkite barzdą, šukuodami jos plaukus į kairę 
ir dešinę.

 

Plokščioji šukų 
dalis 

Priedų nuėmimas ir uždėjimas
• Nuimdami ar uždėdami priedą, būkite atsargūs, kad 

nesusižeistumėte rankų ir pan.
• Įsitikinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta.

Priedo montavimas 

spragt 

Dėkite priedą ant pagrindinio 
korpuso, kol pasigirs 
spragtelėjimas.
• Jei priedas bus uždėtas 

netinkamai, jis gali pasislinkti ir 
nukirpti plaukus per trumpai.

Priedo nuėmimas
Tvirtai laikydami pagrindinį korpusą, 
nuimkite nuo jo priedą.
• Tvirtai laikydami už briaunotos 

(ⓑ) dalies, nuimkite tikslaus 
plaukų kirpimo priedą.
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Valymas
• Išvalykite plaukų kirpimo mašinėlę ir peiliuką po kiekvieno 

naudojimo.
 (Jei neišvalysite, peiliukas prastai judės ir atšips.)
• Įsitikinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta.
• Nuimkite priedą ir peiliuką. (Žr. 11 ir 13 psl.)

► Vandeniu
• Neplaukite prietaiso vandeniu.
 Antraip, įkišus jį į vandenį, jis gali sugesti.

Peiliukas ir priedas 
1. Išplaukite peiliuką ir priedus po tekančiu 

vandeniu.
 •  Nuskalaukite vandeniu ir nukratykite jį.
2. Nuvalykite vandenį rankšluosčiu ir 

palaukite, kol savaime išdžius.
3. Išdžiuvus, patepkite peiliuką alyva.  

(Žr. šį puslapį.)

► Šepetėliu 
1. Šepetėliu išvalykite nukirptus plaukus iš 

pagrindinio korpuso ir aplink peiliuką.
2. Šepetėliu nuvalykite nukirptus plaukus 

nuo peiliuko krašto.
3. Šepetėliu išvalykite nukirptus plaukus, 

susikaupusius tarp stacionaraus ir 
judančio peiliukų, spausdami valymo 
svirtelę (ⓒ), kad pakiltų judantis 
peiliukas.

4. Patepkite peiliuką alyva. (Žr. šį puslapį.)

Tepimas
• Prieš ir po kiekvieno naudojimo, patepkite 

peiliuką alyva.
 Užlašinkite po lašelį alyvos kiekviename 

nurodytame taške.
 Uždėkite peiliuką ant pagrindinio korpuso, 

įjunkite mašinėlę ir leiskite jai paveikti 
maždaug 5 sekundes.

 Jei nepatepsite alyva, dėl rūdžių, 
nusidėvėjimo arba išdegimo gali kilti toliau 
nurodytos problemas.

 ‑ Plaukų kirpimo mašinėlė atšimpa.
 ‑ Sutrumpėja veikimo trukmė.
 ‑ Prietaisas garsiau veikia.

► Keičiamosios dalys
Keičiamųjų dalių galite įsigyti iš artimiausio atstovo arba techninės 
priežiūros centre

Modelių ER‑GD60 / ER‑GD50 keičiamosios 
dalys

Peiliukas WER9500
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Peiliuko nuėmimas ir uždėjimas
Peiliuko nuėmimas 
Laikydami plaukų kirpimo 
mašinėlę, paspauskite peiliuką 
nykščiu.

Peiliuko uždėjimas
Įtaisykite montavimo kabliuką (B) į peiliuko aptaisą (A), esantį ant 
plaukų kirpimo mašinėlės, tada spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas.

Trikčių šalinimas
Atlikite šiuos veiksmus.
Jei problemų išspręsti vis tiek nepavyktų, kreipkitės dėl remonto 
į parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį, arba „Panasonic“ įgaliotąjį 
techninės priežiūros centrą.

Problem Postupak

Plaukų kirpimo mašinėlė 
atšimpa.

Trumpas veikimo laikas.

Plaukų kirpimo mašinėlė 
nebeveikia.

►

Atlikite toliau nurodytą kiekvieną iš 
procedūrų, kol problemos nebus 
išspręstos.
1. Įkraukite plaukų kirpimo 

mašinėlę. (Žr. 9 puslapį.)
2. Nuvalykite peiliuką ir patepkite 

alyva. (Žr. 12 puslapį.)
3. Pakeiskite peilį. (Žr. 12 ir 13 

psl.)
4. Baterija privalo būti pakeista 

įgaliotajame techninės 
priežiūros centre.

►

Be perstojo kraukite bateriją 
maždaug 8 valandas, kad ji būtų 
atnaujinta.
Jeigu įkrovus energijos vis 
tiek pakanka vos keliems 
panaudojimams, reiškia baigėsi 
baterijos naudojimo laikas. 
(Besibaigiant baterijos naudojimo 
laikui, gali pradėti tekėti skystis.)
Kreipkite į įgaliotąjį techninės 
priežiūros centrą dėl remonto.

Plaukų kirpimo mašinėlės 
neįmanoma įkrauti. ► Tvirtai įkiškite prietaiso kištuką į 

plaukų kirpimo mašinėlę.

Pasigirsta garsus 
signalas.

► Patepkite alyva. (Žr. 12 puslapį.)

► Patikrinkite, ar tinkamai 
pritvirtintas peiliukas.
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Peiliukų naudojimo trukmė
Peiliukų naudojimo trukmė priklauso nuo plaukų kirpimo mašinėlės 
naudojimo dažnumo ir ilgumo.
Pavyzdžiui, naudojant plaukų kirpimo mašinėlę po 5 minutes 10 kartų 
per mėnesį, peiliukas tarnauja maždaug 3 metus. Pakeiskite peiliukus, 
jei nepaisant tinkamos techninės priežiūros ženkliai sumažėja kirpimo 
efektyvumas.

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė
Baterijos naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo dažnumo ir 
ilgumo.
Jei baterija įkraunama kartą per mėnesį, ji tarnauja maždaug 3 metus.
Jeigu visiškai įkrovus bateriją prietaisas vis tiek veikia žymiai trumpiau, 
reiškia baigėsi baterijos tarnavimo laikas.

Įrengtosios įkraunamos baterijos 
išėmimas

Išimkite įrengtąją įkraunamą bateriją, prieš išmesdami seną 
plaukų kirpimo mašinėlę.
Bateriją būtinai pristatykite į specialiai numatytą surinkimo punktą, jei 
toks jūsų mieste yra.
Šiuo paveikslėliu privaloma vadovautis tik išmetant seną plaukų 
kirpimo mašinėlę, o ne bandant ją remontuoti. Jei patys išardysite 
plaukų kirpimo mašinėlę, ji gali sugesti ir neveikti.
• Atjunkite plaukų kirpimo mašinėlę nuo KS adapterio.
• Paspauskite elektros jungiklį, kad įjungtumėte prietaisą, ir 

neišjunkite prietaiso, kol baterija visiškai neišseks.
• Atlikite 1 – 0 veiksmus ir paimkite ir ištraukite bateriją.
• Būkite atsargūs, kad nesujungtumėte išimtos baterijos teigiamo 

ir neigiamo gnybtų trumpuoju jungimu, izoliuokite gnybtus, 
apvyniodami juos lipniąja juostele.

Aplinkosauga ir medžiagų perdirbimas
Šioje plaukų kirpimo mašinėlėje yra nikelio‑metalo hidrido baterija.
Bateriją būtinai pristatykite į specialiai numatytą surinkimo punktą, 
jei toks jūsų mieste yra.
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Techniniai duomenys
Energijos šaltinis Žr. vardinę plokštelę ant KS adapterio.

(Automatinis įtampos keitimas)
Varikliuko įtampa 1,2 V 
Įkrovimo trukmė Maždaug 1 valanda
Oru sklindantis
Akustinis triukšmas 71 dB (A) esant 1 pW

Šis gaminys skirtas tik naudojimui buityje.

Senos įrangos ir baterijų išmetimas
Taikytina tik Europos Sąjungai ir šalims su atliekų rūšiavimo 
ir perdirbimo sistemomis

Šito simbolio atvaizdas ant gaminių, pakuočių, ir 
(arba) pridėtų dokumentų reiškia, kad naudotus 
elektrinius ir elektroninius gaminius bei baterijas 
draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Kad seni gaminiai ir baterijos būti tinkamai 
surenkami, išrūšiuojami bei perdirbami, juos 
reikia atiduoti į surinkimo punktus, atsižvelgiant į 
nacionalinius teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami, padėsite tausoti vertingus 
išteklius bei užkirsti kelią neigiamiems poveikiams 
žmonių sveikatai ir aplinkai.
Dėl papildomos informacijos apie surinkimą ir 
perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybę.
Už netinkamą šitų atliekų išmetimą gresia baudos, 
atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus.
Pastaba dėl baterijos simbolio (apačioje esančio 
simbolio)
Šitas simbolis gali būti naudojamas su cheminio 
elemento simboliais. Tokiu būdu įgyvendinami 
nustatyti Europos Sąjungos direktyvoje reikalavimai 
dėl cheminių medžiagų.






