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Dėmesio!
• Šiuo prietaisu galima leisti naudotis vaikams 
nuo 8 metų amžiaus ir asmenims su psichine, 
sensorine arba fizine negalia arba nepakanka-
ma patirtimi ar žiniomis dėl naudojimosi tokiais 
prietaisais su sąlyga, kad juos naudojimosi 
metu prižiūri ir nurodymus duoda asmuo,
kuris supranta visus susijusius pavojus ir 
atsako už jų saugą. Draudžiama leisti vaikams 
žaisti šiuo prietaisu. Draudžiama leisti vaikams 
valyti šį prietaisą be priežiūros.
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LT• Šlapio / sauso skutimosi skustuvą galima naudoti 
šlapiam skutimuisi su skutimosi putomis arba sausam 
skutimuisi. Šį vandeniui nelaidų skustuvą galite naudoti 
duše ir plauti jį vandeniu. Žemiau esantis simbolis 
reiškia, kad prietaisą galima naudoti vonioje arba duše.

• Nenaudokite kitokio adapterio, išskyrus pridedamą 
kintamos srovės adapterį. Be to, su kintamosios 
srovės adapteriu nekraukite kitų gaminių. (Žr. 12 psl.).

•
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Šis simbolis rodo, kad elektros prietaisui jungti prie 
tinklo reikalingas atskiras nuimamas maitinimo įtaisas. 
Maitinimo įtaiso tipo nuoroda nurodyta šalia simbolio.

Naudojimosi instrukcijos
AC/įkraunama profesionali plaukų kirpimo mašinėlė 

Modelio Nr. ER-GP30

ER-GP30_EU.indb   1 2016/04/13   9:59:10

• Maitinimo laidas kitu negali būti keičiamas. 
Jei maitinimo laidas apgadintas, AC adapteris 
turi būti išmestas.
• Nenaudokite kitų adapterių, išskyrus šį AC 
adapterį, skirtą šiam prietaisui.
Taip pat nenaudokite kitų produktų su šiuo 
AC adapteriu.
• Prietaisas visada turi būti sausas.
• Šis simbolis nurodo, kad reikia naudoti 
atjungiamą maitinimo bloką tam, kad šis 
prietaisas būtų pajungtas į elektros maitinimo 
tinklą. Tipo nuoroda ant šio maitinimo bloko 
pažymėta atitinkamu simboliu.
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Atsargumo priemonės
Siekiant sumažinto susižalojimo, gyvybės praradimo, nusikrėtimo 
elektra, gaisro ar nuosavybės apgadinimo pavojų tikimybę, visada 
laikykitės šiuo atsargumo priemonių.

Simbolių paaiškinimas
Šie simboliai yra naudojami siekiant klasifikuoti ir aprašyti atitinkamus 
pavojaus, susižalojimo tikimybės ir nuosavybės apgadinimo atvejus, 
kurie gali atsirasti netinkamai naudojantis šiuo prietaisu.

PAVOJUS!
Nurodo pavojų, kuris 
susijęs su rimtais arba 
mirtinais susižalojimais.

DĖMESIO!
Nurodo pavojų, kuris gali 
būti susijęs su rimtais 
arba mirtinais 
susižalojimais.

ATSARGIAI!
Nurodo pavojų, kuris galėtų 
būti susijęs su rimtais arba 
mirtinais susižalojimais.

Šie simboliai skirti klasifikuoti ir aprašyti instrukcijų, kurių turi būti 
laikomasi, tipus.

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotoją apie specifines 
eksploatavimo procedūras, kurias draudžiama atlikti.

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotoją apie 
specifines eksploatavimo procedūras, kurių reikia 
laikytis norint dirbti prietaisu saugiai.

DĖMESIO! 
► Maitinimas 

Neatjunginėkite ir nepajunginėkite maitinimo laido 
kištuko į maitinimo lizdą šlapiomis rankomis.
- Dėl to galite nusikrėsti elektra arba susižaloti.
Nemerkite prietaiso arba jo AC adapterio į vandenį, 
neplaukite jo vandeniu.
Nedėkite prietaiso ir jo AC adapterio į vandenį ir 
nedėkite prie vandeniu užpildytos kriauklės ar vonios.
Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas arba AC 
adapteris, jei maitinimo kištukas laisvai telpa į buitinį 
maitinimo lizdą.
Negadinkite, nemodifikuokite, nelankstykite per jėgą 
ir netraukykite, nevyniokite laido.
Nedėkite nieko sunkaus ant laido ir jo neprispauskite.
- Jei tai darysite, galite nusikrėsti elektra arba sukelti trumpą 
   jungimą.

Nenaudokite tokiu būdu, kad tai viršytų buitinio 
lizdo įvado apkrovą.
- Jei viršysite apkrovą pajungdami per daug prietaisų į 
  vieną lizdą, kištukai gali perkaisti ir gali kilti gaisras.
Visada patikrinkite, ar prietaisas jungiamas prie 
maitinimo šaltinio, kurio parametrai ir įtampa atitinka AC 
adapterio.
Iki galo įkiškite maitinimo kištuką.
- Priešingu atveju galite sukelti gaisrą arba nusikrėsti elektra. 

Visada ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo prieš 
valydami prietaisą.
- Priešingu atveju galite nusikrėsti elektra arba susižaloti. 
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hDĖMESIO! 
Reguliariai valykite maitinimo kištuką ir 
įkrovimo lizdą nuo dulkių sankaupų.
- Jei to nedarysite, gali kilti gaisras dėl nepakankamos 
  izoliacijos ir drėgmės.

Atjunkite maitinimo kištuką ir nušluostykite sausa šluoste.

► Neįprasto veikimo arba gedimo atveju 
Nedelsdami nustokite naudotis ir ištraukite maitinimo 
kištuką jei pastebėjote neįprastą veikimą arba gedimą.
- Priešingu atveju galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra 
arba susižaloti. 
<Neįprasto veikimo arba gedimo atvejai>
•  Pagrindinis blokas arba AC adapteris deformuotas 
arba neįprastai karštas.

•  Pagrindinis blokas arba AC adapteris skleidžia 
svilėsių kvapą.

•  Girdisi neįprastas garsas naudojimo metu arba 
įkraunant pagrindinį bloką arba AC adapterį. 

- Nedelsiant pareikalaukite patikros arba remonto įgaliotame
  remonto centre.

► Šis produktas 
Šis produktas turi įkraunamą integruotą bateriją. 
Nemeskite į ugnį arba karštį.
- Jei tai darysite, galite sukelti skysčio protėkį, perkaitimą 
arba sprogimą.
Nemodifikuokite ir neremontuokite.
- Priešingu atveju galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra arba
  susižaloti.  

Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą jei 
reikėtų remontuoti (keisti bateriją ir t.t.).

Niekada neardykite, nebent norite išmesti 
atitarnavusį produktą.
- Priešingu atveju galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra 
  arba susižaloti. 

► Nelaimingų atsitikimų prevencija 
Nelaikykite vaikams arba kūdikiams pasiekiamoje 
vietoje.
Neleiskite jiems naudotis prietaisu.
- Peiliuko ir/arba talpos talpos dėjimas į burną gali sukelti 
  nelaimingus atsitikimus ir susižalojimą.

Jei alyvos būtų suvartota netyčia, neskatinkite 
vėmimo, išgerkite didelį kiekį vandens ir kreipkitės į 
gydytoją
Jei alyvos patektų į akis, nedelsdami praplaukite 
dideliu kiekiu tekančio vandens ir kreipkitės į 
gydytoją.
- Jei to nepadarysite, galite turėti fizinių problemų.

ATSARGIAI!
► Kaip apsaugoti odą 

Nespauskite peiliuko prie odos.
Nenaudokite šios kirpimo mašinėlės kitiems 
tikslams, kaip tik plaukams kirpti.
Nesilieskite peiliukais prie ausų šiurkščios odos 
(nuospaudų, sužalojimų, apgamų).
- Dėl to galite padaryti žalą ausims arba nelygiai odai.
Patikrinkite, ar peiliukai neapgadinti ir nedeformuoti 
prieš pradedant naudotis.
- Jei to nepadarysite, galite sužaloti odą.
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ATSARGIAI!
► Atkreipiame dėmesį į šias atsargumo  

 priemones 
Neleiskite metaliniams daiktams ar šiukšlėms 
susikaupti ant maitinimo kištuko arba įkroviklio 
kištuko.
- Jei tai darysite, galite nusikrėsti elektra arba sukelti 
  trumpą jungimą.

Neišmeskite ir netrankykite.

 

- Jei taip padarysite, galite susižaloti.

Nevyniokite laido aplink AC adapterį padėdami 
laikyti.
- Jei tai darysite, laidas gali sutrūkinėti nuo apkrovos ir dėl 
  to gali kilti gaisras dėl trumpo jungimo.

Atjunkite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo 
jei nesinaudojate prietaisu.
- Jei to nepadarysite, galite nusikrėsti elektra arba sukelti 
  gaisrą dėl elektros protėkio suprastėjus izoliacijai.

Atjunkite maitinimo kištuką laikydami už kištuko, o 
ne už laido.
- Priešingu atveju galite nusikrėsti elektra arba susižaloti. 

Išimtos baterijos išmetimas

PAVOJUS!
Įkraunama baterija išskirtinai skirta naudojimui su 
šia kirpimo mašinėle. Nenaudokite šios baterijos su 
kitais produktais.
Neįkraudinėkite baterijos po to, kai ji buvo išimta iš 
šio produkto.

•  Nemeskite jos į ugnį ir nenaudokite karščio.
•  Nelituokite, neardykite ir nemodifikuokite šios 
baterijos. 

• Saugokite, kad nesusiliestų baterijos teigiami ir 
neigiami kontaktai arba jie neprisiliestų prie 
metalinių daiktų.

• Nesinešiokite ir nelaikykite baterijos kartu su 
metalinės juvelyrikos daiktais, tokiais, kaip vėriniai ir 
plaukų smeigtukai.

• Niekada nenulupinėkite vamzdelio.  
- Jei tai darysite, galite sukelti skysčio protėkį, perkaitimą arba 
  sprogimą.

DĖMESIO!
Išėmę įkraunamą bateriją nelaikykite jos 
vaikams ir kūdikiams pasiekiamoje vietoje.
- Ši baterija pakenks kūnui ją netyčia prarijus. 

Jei taip nutiktų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
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hDĖMESIO!
Jei pratekėtų baterijos skystis, nesilieskite 
prie jos plikomis rankomis.
-

-

Baterijos skystis gali sukelti aklumą jei jo patektų į Jūsų 
akis.
Netrinkite akių. Nedelsdami plaukite švariu vandeniu ir 
kreipkitės į gydytoją.
Baterijos skystis gali sukelti uždegimą arba sužalojimus, 
jei jis kontaktuotų su oda arba drabužiais.
Gerai nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Paskirtis
•

•

Ši kirpimo mašinėlė skirta profesionaliam plaukų kirpimui. Ja 
galima naudotis ir su įkraunam baterija.
Prieš kiekvieną naudojimą ir po naudojimo užtepkite alyvos ant 
pažymėtų vietų. (Žr. psl. 12.)
Jei alyvos neužtepsite, galite sukelti šias problemas.

-  Plaukų kirpimo mašinėlė atšips.
-  Trumpesnis veikimo laikas.
-  Garsesnis garsas. 

• Nenaudokite skiediklio, benzino, alkoholio ar kitų chemikalų. Dėl 
to galite apgadinti prietaisą, jo korpusas gali įskilti arba prarasti 
spalvą.

• Pagrindinį korpusą valykite tik minkštu skudurėliu šiek tiek 
pamirkę į čiaupo ar muiliną vandenį.

• Neleiskite nuolatos kontaktuoti su losjonu, plaukų dažais arba 
plaukų laku - tiek pagrindinio korpuso, tiek peiliukų.

• Jei taip darysite, prietaisas gali suskilinėti arba surūdyti.
• Prieš naudojantis priedu, patikrinkite, ar jis buvo teisingai 

sumontuotas. Jei to nepadarysite, galite per trumpai nukirpti 
plaukus. 

Dalių identifikavimas

 Pagrindinis korpusas
 Maitinimo jungiklis [     /    ]
 Įkrovimo indikatoriaus lemputė (     )
 Prietaiso lizdas 

 Peiliukas
 Montavimo kablys 
 Valymo svirtelė 
 Judanti svirtelė 
 Stacionari svirtelė

 3 mm/4 mm šukų  
    priedas

 6 mm/9 mm šukų 
     priedas 

 12 mm/15 mm šukų 
    priedas

 AC adapteris (RE9-85) 
(Maitinimo kištuko forma 
priklausomai nuo regiono 
skiriasi.)

 Adapteris
 Maitinimo kištukas
 Laidas
 Prietaiso kištukas

Priedai
 Valymo šepetėlis
 Alyva
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Plaukų kirpimo mašinėlės įkrovimas
• Įsitikinkite, kad plaukų mašinėlė išjungta. 

11 Įkiškite prietaiso kištuką 
į kirpimo mašinėlę.

22 Pajunkite adapterį į 
buitinio maitinimo lizdą.

22

33

• Įkrovimas bus baigtas po maždaug 
  8 valandų.
• Patikrinkite, ar šviečia įkrovimo 
  indikatoriaus lemputė (     ).
Atjunkite adapterį nuo buitinio maitinimo 
lizdo, kada įkrovimas bus baigtas.
(dėl saugos ir dėl energijos sąnaudų taupymo)
• Įkrovimo indikatoriaus lemputė (     ) toliau švies baigus 
įkrovimą. Nėra indikatoriaus, kuris nurodytų, kad 
"įkrovimas baigtas".  

Pastabos
• Jei pasigirstų traškantis triukšmas radijuose arba kituose   
  prietaisuose įkrovimo metu, perjunkite plaukų kirpimo mašinėlę į  
  kitą maitinimo lizdą. 
•

•

Jei prietaisas nenaudojamas 6 ar daugiau mėnesių, baterija 
susilpnės (baterijos skysčio protėkis ir t.t). Pilnai įkraukite bateriją 
kartą per 6 mėnesius.
Įkraudinėjant plaukų kirpimo mašinėlę pirmą kartą arba jei ja 
buvo nesinaudota ilgiau, nei 6 mėnesius, lemputė ant pagrindinio 
korpuso gali nešviesti kelias minutes, arba veikimo laikas gali 
sutrumpėti. Tokiais atvejais įkraudinėkite ilgiau, nei 16 valandų.

• Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimui 0 – 35 °C. 
  Baterijos veikimas gali suprastėti naudojant ne  
  rekomenduojamos temperatūros diapazone.
• 1 pilnas įkrovimas užtikrins apie 40 minučių nuolatinį prietaiso 
  veikimą.
10 

• Bateriją galite įkrauti prieš jai visiškai išsikraunant.
Tačiau rekomenduojame įkrauti bateriją tol, kol ji nėra visiškai 
išsikrovusi. Baterijos tarnavimo laikas labai priklauso nuo 
faktorių, kaip ji naudojama ir laikoma.

•  
AC veikimas

Jei pajungsite AC adapterį prie šios kirpimo mašinėlės tokiu pat 
būdu, kaip ir įkrovimui, ir įjungsite maitinimą, galėsite ja naudotis.
• Jei likusio baterijos įkrovimo nepakanka, peiliukai juda per lėtai, 

ar sustoja, net pajungus prie AC veikimo. Tokiu atveju įkraukite 
bateriją 3 minutes arba ilgiau.

• Baterija bus išsikrovusi, net su AC veikimu. 

Naudojimasis plaukų kirpimo mašinėle
• Įsitikinkite, kad plaukų mašinėlė išjungta.
• Šis prietaisas gali neveikti, jei aplinkos temperatūra yra žemiau 

nei apytiksliai 0 °C. 

11 Pasirinkite kirpimo aukščius, kurie nurodyti 
ant priedų vidaus ir išorės.

22 Stumkite maitinimo jungiklį ant pagrindinio 
korpuso į “ ” padėtį ant plaukų kirpimo 
mašinėlės.

Šukų priedo nuėmimas ir uždėjimas
Priedo uždėjimas
Sulygiuokite priekinį priedą su 
peiliuku ( ), o tada paspauskite 
priedą prie pagrindinio korpuso 
( ).
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Priedo nuėmimas
Stumkite vieną priedo pusę norėdami 
nuimti - kryptimi, kurią nurodo rodyklė.

Priežiūra
Peiliuko nuėmimas ir uždėjimas
• Įsitikinkite, kad plaukų mašinėlė išjungta. 
Peiliuko nuėmimas 
Laikykite kirpimo mašinėlę taip, kad 
jungiklis būtų nukreiptas į viršų ir spauskite 
peiliuką nykščiu kita ranka.

Peiliuko uždėjimas
Uždėkite montavimo kablį ant peiliuko montavimo vietos ant 
kirpimo mašinėlės ir paspauskite, kol jis spragtelės.

Valymas
• Nuvalykite kirpimo mašinėlę ir peiliuką po kiekvieno naudojimo.

(Jei nenuvalysite, judėjimas taps prastas ir aštrumas pablogės.)
• Įsitikinkite, kad plaukų mašinėlė išjungta. 

1. Nuvalykite šepetėliu bet kokius  
    plaukus nuo kirpimo mašinėlės ir 
    aplink peiliuką.

2. Šepetėliu nuvalykite plaukus nuo 
    peiliuko ašmenų.

3. Nuvalykite šepetėliu plaukus tarp 
    stacionaraus peiliuko ir judančio 
    peiliuko ir spausdami žemyn 
    valumo svirtelę (   ) tam, kad 
    pakeltumėte judančią svirtelę.

a

a
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Tepimas
• Užtepkite alyvos ant kirpimo mašinėlės prieš ir po kiekvieno 

naudojimo.
Užlašinkite po lašą alyvos ant kiekvieno 
nurodyto taško.
Pritvirtinkite peiliuką ant pagrindinio 
korpuso, įjunkite maitinimą ir leiskite 
veikti apie 5 sekundes.
Jei nesutepsite alyva, galite sukelti 
šias problemas dėl rūdžių, 
susidėvėjimo arba perkaitinimo.
-  Plaukų kirpimo mašinėlė atšips.
-  Trumpesnis veikimo laikas.
-  Garsesnis garsas.

•  Keičiamos dalys
Keičiamas dalis galite įsigyti iš pardavėjo arba techninio 
aptarnavimo centre 

Keičiamos dalys, skirtos ER-GP30 Peiliukas WER9701

Trikčių diagnostika
Problema Veiksmas

Kirpimo mašinėlė 
atšipo.

Veikimo laikas yra 
trumpas.

Kirpimo mašinėlė 
sustojo
veikti

Kol problema bus išspręsta, 
laikykitės kiekvienos procedūros taip;
1.  Įkraukite kirpimo mašinėlę.

(Žr. psl. 10.)
2.  Nuvalykite peiliukus ir užtepkite 

alyvos.(Žr. psl. 11 ir 12.)
3.  Pakeiskite peiliuką.

(Žr. psl. 11.)
4.  Leiskite bateriją pakeisti įgaliotame 

techninio aptarnavimo centre. 

Kirpimo mašinėlė 
negali būti įkrauta.

Įkiškite prietaiso kištuką į lizdą 
tvirtai.
Pakeiskite rekomenduojamą 
įkrovimo temperatūrą nuo 0 °C 
iki 35 °C.

Daro garsų garsą.

Naudokite alyvą.
(Žr. šį puslapį.)
Leiskite bateriją pakeisti įgaliotame 
techninio aptarnavimo centre.

Jei problemos ir po šių priemonių nepavyksta, susisiekite su 
parduotuve, iš kur pirkote prietaisą, arba susisiekite su įgaliotu 
"Panasonic" remonto centru.
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Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas
Išimkite integruotą įkraunamą bateriją prieš išmesdami šį 
plaukų kirptuvą.
Užtikrinkite, kad baterija būtų išmesta į oficialiai skirtą tam vietą, 
jei tokia yra.
Šis paveikslėlis turi būti naudojamas tik išmetant kirptuvą, tačiau 
nenaudojamas jam remontuoti. Jei patys išmontuoti kirpimo 
mašinėlę, tai gali sukelti gedimą.
• Nuimkite kirpimo mašinėlę nuo AC adapterio. 
• Stumkite maitinimo jungiklį norėdami įjungti maitinimą ir laikykite 

įjungtą, kol baterija išsikraus.
• Atlikite žingsnius nuo  iki  ir pakelkite bateriją, tada išimkite ją.
• Saugokite bateriją, kad neužtrumpintumėte jos teigiamų ir 

neigiamų polių, juos izoliuokite uždėdami ant jų izoliacines 
juosteles. 

Dėl aplinkos apsaugos ir medžiagų perdirbimo
Ši kirpimo mašinėlė turi hibridinę nikelio metalo hidrido bateriją.
Užtikrinkite, kad baterija būtų išmetama į oficialiai skirtą vietą, 
jei tokia yra Jūsų valstybėje.

Specifikacijos

Maitinimo šaltinis Žiūrėkite AC adapterio plokštelę.
(Automatinis įtampos konvertavimas)

Varikliuko įtampa 1,2 V

Įkrovimo laikas Apie 8 valandas
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Įrangos ir baterijų išmetimas
Tik Europos Sąjungos šalyse su perdirbimo sistemos

Šie simboliai ant produktų, pakuotės ir/arba pridedamų 
dokumentų reiškia, kad atitarnavę elektros ir 
elektroniniai produktai neturi būti išmetami kartu su 
buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo apdorojimo, perdirbimo ir surinkimo, 
susijusio su atitarnavusiais produktais ir baterijomis, 
juos pristatykite į atitinkamus surinkimo taškus pagal 
nacionalinius teisės aktus.
Juos tinkamai išmesdami padėsite išsaugoti vertingus 
išteklius, apsaugosite žmonių sveikatą ir gamtą nuo 
neigiamo poveikio.
Dėl išsamesnės informacijos apie surinkimą ir 
perdirbimą teiraukitės savo vietos savivaldybėje.
Atminkite, kad pagal nacionalinius teisės aktus dėl 
netinkamo atliekų išmetimo gali būti taikomos baudos.
Atkreipkite dėmesį į baterijos simbolį 
(simbolis apačioje)
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu 
simboliu. Tokiu atveju jis atitinka reikialavimą, kuris 
nustatytas Direktyvos dėl susijusio chemikalo.
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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


