
Naudojimo instrukcija
(Buitinė) plaukų kirpimo mašinėlė

Modelio Nr. ER GC20

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
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Ačiū, kad įsigijote „Panasonic“ plaukų kirpimo mašinėlę. 
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

         
    

Svarbu
Šis gaminys pakartotinai neįkraunamas. 
Naudokite prijungę kintamosios srovės adapterį.

Kirpimo mašinėlės naudojimas 
Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nepažeisti ar 
nedeformuoti.
Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai veikia arba sugedo.
Išjunkite prietaisą prieš keisdami kirpimo ilgio nustatymus 
arba išimdami šukas.
Prieš ir po kiekvieno naudojimo rodyklėmis pažymėtose 
vietose sutepkite. (Žr. 6 psl.)
Prietaiso negalima naudoti kirpti gyvūnams.
Nespauskite peiliuko į odą.
Naudokite prietaisą tik kirpimui.
Šis buitinis prietaisas neskirtas naudotis asmenims 
(įskaitant vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, 
arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi ar 
negavo instrukcijų kaip naudoti prietaisą iš asmens, 
atsakingo už jų saugumą. 
Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su buitiniu 
prietaisu.
Nenaudokite kintamosios srovės adapterio vonioje arba duše.
Nenaudokite kitokio maitinimo laido arba kintamosios srovės 
adapterio, išskyrus kintamosios srovės adapterį (RE7-59).
Junkite kintamosios srovės adapterį į buitinį lizdą patalpoje, 
kurioje nėra drėgmės, ir naudokite prietaisą sausomis rankomis.
Atjungdami kintamosios srovės adapterį nuo tinklo, netraukite 
už laido. Jei trauksite už maitinimo laido, galite jį sugadinti.
Nesugadinkite ir nesulankstykite maitinimo laido. Nedėkite 
sunkių daiktų ant maitinimo laido ir neužspauskite jo tarp kitų 
daiktų.
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Nenaudokite kirpimo mašinėlės, jei susidėvėjo maitinimo laidas 
arba kintamosios srovės adapteris, arba jei kištukas gerai 
nepriglunda lizde.
Maitinimo laido negalima pakeisti. Jei laidas sugadintas, 
kintamosios srovės adapterį reikia išmesti.

Mašinėlės valymas  

Įspėjimas
Prieš valydami vandenyje atjunkite maitinimo laidą nuo 
barzdaskutės, kad išvengtumėte elektros smūgio.

        
       

Neardykite korpuso, nes prietaisas gali tapti pralaidus 
vandeniui.
Plaudami kirpimo mašinėlę vandeniu, nenaudokite sūraus 
arba karšto vandens. Ilgai nelaikykite kirpimo mašinėlės 
vandenyje.
Valykite korpusą tik su minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkintu 
vandeniu iš čiaupo arba muiluotu vandeniu iš čiaupo. 
Nenaudokite skiediklių, benzino, alkoholio arba kitų cheminių 
medžiagų.

Mašinėlės laikymas  
Po naudojimo laikykite kirpimo mašinėlę sausoje patalpoje.
Nelaikykite kirpimo mašinėlės ten, kur jį veiks tiesioginiai 
saulės spinduliai arba kiti šilumos šaltiniai.
Laikykite kintamosios srovės adapterį sausoje vietoje, 
kur jis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.
Nelankstykite maitinimo laido ir nevyniokite jo aplink kirpimo 
mašinėlę.
Saugokite tepalą nuo vaikų.
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•
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Parts 

(Galinė pusė)
(D.Britanijai)

 Pagrindinis korpusas
 Stumdoma 
priežiūros plokštelė 
 Maitinimo jungiklis [0/1]
 Vandens išleidimo anga

 Peiliukų blokas
 Valymo svirtelė
 Peiliuko perkėlimas
 Stacionarus peiliukas
 Tvirtinimo kabliukas

 Šukų priedas 
(3/6/9/12/15/18/21 mm)  

 Kirpimo aukščio 
nustatymo mygtukas

 Kintamosios srovės 
adapteris (RE7-69)

 Maitinimo laidas
 Prietaiso kištukas

 Tepalas
 Valymo šepetėlis

Naudojimas
Mašinėlės naudojimas su šukomis      
Rekomenduojame naudoti mašinėlę 0–35 °C aplinkos 
temperatūroje. Naudojant už šio intervalo ribų, prietaisas gali 
nustoti veikti.

 

1. Pastumkite jungiklį ant pagrindinio 
    korpuso į „0“ padėtį, norėdami 
    išjungti mašinėlę.

 
  

2. Patikrinkite, ar peiliukai 
 tvarkingi.

  

3. Įkiškite prietaiso šakutę 
 į kirpimo mašinėlę.

  

4. Įkiškite kintamosios srovės adapterio 
 kištuką į buitinį maitinimo lizdą.

  

5. Sumontuokite ir sureguliuokite 
    šukas į reikalingą nustatymą.
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Šukų priedo nustatymas   
Laikydami nuspaustą kirpimo aukščio 
reguliavimo mygtuką, pastumkite ir 
sureguliuokite šukas, kad ženklas (   ) 
susilygintų su norimu kirpimo aukščiu.

Tikrasis plaukų ilgis bus šiek tiek 
ilgesnis nei nustatytasis aukštis.

•

Pavyzdžiui: 3 mm

6. Pastumkite jungiklį ant pagrindinio 
    korpuso į „1“ padėtį, norėdami 
    išjungti mašinėlę.

  
 

Pastaba
Maitinimas neįsijungia, kai stumdoma priežiūros plokštelė 
yra atidaryta.

•
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Kaip kirpti plaukus   

1. Kirpimo aukštis   

1. Sumontuokite ir sureguliuokite šukas į reikalingą 
    nustatymą. (Žr. 3 psl.)

   
 

2. Kirpkite lėtai link galvos viršaus.  
Prispauskite šukas prie galvos viršaus.
Priekinė pusė Gale Šonas

Judėkite įvairiomis kryptimis kryžmai ir kruopščiai apkirpkite.

•

•

2. Kaklo linijos kirpimas   

1. Sumontuokite ir sureguliuokite 
    šukas į reikalingą nustatymą.

     
    

<Kirpimo aukščio nustatymas (Nuoroda)>
12 mm su 9 mm kaklo linija 
9 mm su 6 mm kaklo linija

2. Kiek trumpiau apkirpkite aplink 
    ausis ir kaklo liniją.

       
 

Pamažu kelkite šukų priedą nuo 
plaukų galiukų.
Pakelkite, sulenkdami riešą.

•
•

•

•

7. Nukirpkite plaukus iki 
    reikiamo ilgio, braukdami 
    kirptuvu prieš plaukų 
    augimo kryptį.

  
 

 

Nenaudokite kirpimo mašinėlės 
apversto padėtyje. Taip galite 
įkirpti plaukus pernelyg giliai. 

•

Šukų priedo nuėmimas   
1. Laikydami nuspaustą kirpimo 

aukščio reguliavimo mygtuką, 
pastumkite šukas, kol jos 
atšoks nuo pagrindinio korpuso.

Kirpimas be šukų priedo    
Plaukus be šukų priedo galima 
apkirpti iki 0,5 mm.

 
1. Kirpkite plaukus, laikydami 

mašinėlę tiesiai ant galvos.
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Valymas
Mašinėlės valymas naudojant stumdomą 
priežiūros plokštelę

   

Skalavimas

Simbolis kairėje reiškia, kad prietaisą galima plauti 
po vandeniu iš čiaupo.

Įspėjimas
Prieš valydami vandenyje atjunkite maitinimo laidą nuo 
barzdaskutės, kad išvengtumėte elektros smūgio.

  

1. Įkiškite kintamosios srovės adapterio 
kištuką į buitinį maitinimo lizdą.

  

2. Atjunkite maitinimo laidą nuo kirpimo 
 mašinėlės.

 

3. Nuimkite šukų priedą. 
4. Pastumkite stumdomą priežiūros 
    plokštelę, kol ji užsifiksuos.

 
 

5. Laikykite mašinėlę apvertę ir švelniai pakratykite 
    arba išbraukite plaukų galiukus pirštais.

 
 

6. Leiskite vandenį per priežiūros plokštelės 
    angą ir išskalaukite plaukus.

   

Vanduo išbėgs per vandens nutekėjimo angą.•

7. Švelniai 4-5 kartus pakratykite kirpimo mašinėlę, tada 
    nušluostykite vandenį nuo kirpimo mašinėlės ir peiliukų.

 
 

8. Padėkite mašinėlę ant rankšluosčio, nukreipę maitinimo 
    jungiklį ant pagrindinio korpuso į viršų.

  

9. Laikykite stumdomą priežiūros plokštelę atidarę ir 
    leiskite jai visiškai išdžiūti.

 

Valymas šepetėliu
1. Įkiškite kintamosios srovės adapterio 

kištuką į buitinį maitinimo lizdą.
 

2. Atjunkite maitinimo laidą nuo 
 kirpimo mašinėlės.

3. Nuimkite šukų priedą. 
4. Pastumkite stumdomą priežiūros 
    plokštelę, kol ji užsifiksuos.

 
 

5. Naudokite komplekte esatį valymo 
 šepetėlį iššluoti plaukų liekanas.

  
 

Jei negalite pašalinti visų plaukų liekanų, valykite atidarę 
stumdomą priežiūros plokštelę ir išėmę peiliukus.

•

Pastaba
Maitinimas neįsijungia, kai stumdoma priežiūros plokštelė 
yra atidaryta.
Jei maitinimo jungiklis yra įjungtas, stumdomos priežiūros 
plokštelės negalima atidaryti.

•

•

Mašinėlės valymas su išimtais peiliukais  
1. Atjunkite maitinimo laidą nuo kirpimo mašinėlės.  

Prieš išimdami peiliukus, būtinai nustatykite jungiklį į padėtį „0“.
2. Nuimkite šukų priedą.
3. Laikykite pagrindinį korpusą, 
    uždėkite nykštį ant ašmenų ir 
    nustumkite juos nuo 
    pagrindinio korpuso.

 
 
 

4. Nuvalykite plaukus nuo 
    pagrindinio korpuso ir ašmenų.

   

•
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5. Nušluokite plaukus iš tarpelių 
    tarp stacionarių ašmenų ir 
    judančių ašmenų, nuspaudę 
    žemyn valymo svirtį ir pakėlę 
    judančius ašmenis.

 

Kirpimo mašinėlę galima plauti išėmus peiliukus.

  

Įspėjimas
Prieš valydami vandenyje atjunkite maitinimo laidą nuo 
barzdaskutės, kad išvengtumėte elektros smūgio.

Tepimas
Prieš ir po kiekvieno naudojimo sutepkite kirpimo mašinėlę.
Užlašinkite lašą tepalo rodyklėmis nurodytų ant taškų.

Tepkite, naudodami stumdomą
priežiūros plokštelę 

Tepimas su išimtais
peiliukais

Ašmenų nuėmimas
Įkiškite montavimo kabliuką 
į ašmenų montavimo vietą 
ant kirpimo mašinėlės ir 
stumkite, kol išgirsite 
spragtelėjimą. 

Peiliukų tarnavimo laikas
Baterijos tarnavimo laikas skirsis, priklausomai nuo naudojimo 
dažnio ir trukmės. Naudojant kirpimo mašinėlę du kartus per mėnesį 
po 20 minučių, ji turėtų tarnauti apie 2 metus. Pakeiskite peiliukus, 
jei pjovimo efektyvumas sumažėja, nepaisant tinkamos priežiūros. 

Atsarginės dalys
Atsargines dalis galite įsigyti iš pardavėjo arba paslaugų centro.

Atsarginės dalys  
ER-GC20 Peiliukų blokas WER9605

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis
Žr. kintamosios srovės adapterio techninių 
duomenų plokštelę.
(Automatinė įtampos konversija)

Variklio įtampa 5,4 V
Akustinis triukšmas 
ore 60 (dB (A) esant 1 pW) 

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
Perskaitykite informaciją vartotojams apie elektros prietaisų ir 
elektroninės įrangos atliekų išmetimą (privatiems namų ūkiams) 
7 psl.

►
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Informacija vartotojams apie elektros prietaisų ir 
elektroninės įrangos atliekų išmetimą 
(privatiems namų ūkiams)

Šis simbolis ant produktų ir (arba) lydimųjų 
dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros ir 
elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su 
buitinėmis atliekomis.
Tinkamam atliekų perdirbimui ir utilizavimui, 
priduokite nebenaudojamą prietaisą į surinkimo 
punktus, kur jį priims nemokamai.
 Kai kuriose šalyse galite grąžinti prietaisus savo vietos 

mažmenininkui įsigydami tokį patį naują gaminį.
Tinkamai išmesdami šį prietaisą, padėsite išsaugoti vertingus 
išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo 
neigiamo poveikio, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. 
Jei reikia informacijos apie artimiausius surinkimo punktus, 
kreipkitės į vietos institucijas. 
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos 
sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, 
kreipkitės į pardavėją arba tiekėją dėl papildomos informacijos.
Informacija apie atliekų šalinimą ne 
Europos Sąjungos šalyse

 

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas arba 
pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.
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„Panasonic Electric Works Wanbao“ (Guangžou) Co., Ltd
http://panasonic.net
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