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Lietuvių k.

Dėmesio!
• Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo 
arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai 
patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito 
asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir 
suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima 
žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama 
valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos 
priežiūros darbų.

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, 
jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo 
darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo.
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• Šį šlapio / sauso skutimosi kirptuvą galima naudoti 
šlapiam arba sausam kirpimui. Šį vandeniui nelaidų 
kirptuvą galite naudoti duše ir plauti 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. 9 psl.)

 

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

Sauga 
Siekiant sumažinti rimto arba mirtino sužalojimo, elektros smūgio, 
gaisro pavojų ir žalos įrangai arba turtui pavojų, visada laikykitės 
šių atsargumo priemonių.

Simbolių paaiškinimas  
Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti pavojus, sužalojimus 
ir turtinę žalą, kuri atsiranda, nesilaikant nurodymų ir netinkamai 
naudojant prietaisą.

PAVOJUS
Žymi galimą pavojų, 
kada galima sunkiai 
susižeisti arba žūti.

ĮSPĖJIMAS
Žymi galimą sunkių 
arba mirtinų traumų 
pavojų.

DĖMESIO
Reiškia pavojų 
nesmarkiai susižeisti 
arba sugadinti turtą.

Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti nurodymus, 
kurių reikia laikytis.

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam tikrą 
veiksmą, kurio atlikti negalima.

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam tikrą 
veiksmą, kurį reikia atlikti, norint saugiai valdyti 
prietaisą.

ĮSPĖJIMAS
 ►Gaminys

Šis gaminys turi įmontuotą įkraunamą bateriją. 
Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.

 

Prietaiso patys nepermontuokite ir neperdirbkite.
- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą. 

Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo 
centrą (baterijos keitimas ir t.t.).

Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.
Neardykite, išskyrus atvejus, kai išmetate gaminį.
- 

 ►Prietaisui veikiant nenormaliai arba sugedus
Nedelsiant nebenaudokite ir ištraukite maitinimo 
kištuką, jei yra triktis arba gedimas.
- 

<Gedimų atveju>
 • Pagrindinis blokas, kintamosios srovės adapteris 
arba laidas yra deformuoti arba neįprastai karšti.
 • Pagrindinis blokas arba kintamosios srovės 
adapteris smirda degėsiais.
 • Pagrindinio prietaiso naudojimo arba įkrovimo 
metu iš kintamosios srovės adapterio arba laido 
girdisi nenormalus garsas.

- Iškart patikrinkite arba suremontuokite jį įgaliotame 
techninės priežiūros centre.
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ĮSPĖJIMAS
 ►Maitinimas

Neįjunkite arba neatjunkite maitinimo laido į / iš 
namų lizdo šlapiomis rankomis.
- Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.

Nedėkite kintamosios srovės adapterio virš arba 
šalia vandens pilnos kriauklės arba vonios.
Nemerkite kintamosios srovės adapterio į vandenį 
ir neplaukite jo vandeniu.
Nenaudokite prietaiso, jei kintamosios srovės 
adapteris yra pažeistas arba jei lizde kliba kištukas.
Negalima pažeisti arba modifikuoti arba per jėgą 
lenkti, traukti arba sukti laidą.
Be to, nedėkite nieko sunkaus ant maitinimo
laido ir jo nežnybkite.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras 

dėl trumpojo jungimo.

Naudokite tik buityje ir nenaudokite, jei prietaiso 
parametrai neatitinka buitinio elektros tinklo 
parametrų.
- Viršijus buitinio elektros tinklo parametrus, lizdas gali 

sukelti gaisrą, nes prietaisas gali perkaisti.

Prietaisą visada reikia jungti į elektros tinklą, kurio 
vardinė įtampa yra tokia, kaip nurodyta ant 
kintamosios srovės adapterio.
Iki galo įkiškite maitinimo kištuką.
- 

Atjunkite kintamos srovės adapterį, kai plaunate 
prietaisą vandeniu.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba galima 

susižaloti.

Reguliariai valykite maitinimo kištuką ir įkrovimo 
kištuką, kad nesikauptų dulkės.
- To nepadarius, gali kilti gaisras dėl drėgmės sugadintos 

izoliacijos. Atjunkite adapterį ir nuvalykite sausu 
skudurėliu.

 

 ►Nelaimingų atsitikimų vengimas
Laikykite vaikams arba kūdikiams nepasiekiamoje 
vietoje. Neleiskite jiems naudoti prietaiso.
- Įkišus peiliukus arba priedus į burną, gali kilti nelaimingas 

atsitikimas ir sužalojimas.

Jei netyčia nurijote tepalo, neskatinkite vėmimo, 
gerkite daug vandens ir kreipkitės į gydytoją.
Tepalui patekus į akis, nedelsiant kruopščiai 
nuplaukite jas tekančiu vandeniu ir kreipkitės į 
gydytoją.
- Nesilaikant šių nurodymų, galite susižaloti.

Jei naudojant kirptuvą pasireiškia odos sudirgimas 
ar skausmas, nedelsdami nustokite naudoti ir 
pasikonsultuokite su gydytoju.
- Nesilaikydami šių nurodymų galite susižaloti arba 

pažeisti odą.
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Lietuvių k.

DĖMESIO
 ►Odos saugojimas

Nespauskite peiliuko į odą.
Nenaudokite šio gaminio be šukų priedo kirpti 
plaukus šiose srityse: bikinio zona, sėdmenys, 
anusas ir aplinkinės zonos.
Nenaudokite prietaiso kirpti plaukus šiose 
vietose.

 · veidas arba galva (plaukai, barzda ir t.t.)
 · kūno vietos su šiurkščia oda (patinimai, įpjovimai, 
hemorojus ir kiti iškilimai, speneliai ir aplinkinės 
zonos)
 · apgamai, mėlynės ir t.t.

Naudokite prietaisą tik plaukų kirpimui.
- Taip galite susižaloti odą.

Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nepažeisti 
ar nedeformuoti.
- To nepadarius, galima susižaloti odą.

 ►Atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones
Nekiškite metalinių daiktų ar šiukšlių prie elektros 
kištuko ar įkrovimo kištuko.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras 

dėl trumpojo jungimo.

Nesidalinkite kirptuvu su kitais šeimos nariais 
arba kitais asmenimis.
- 

Prietaiso negalima mėtyti ir trankyti.
- Taip galite susižaloti.

Nevyniokite laido aplink kintamosios srovės 
adapterį prietaiso laikymui.
- Taip laidas gali sulūžti ir sukelti gaisrą dėl trumpojo 

jungimo.

Jei nekraunate, atjunkite kintamos srovės adapterį 
nuo tinklo.
- To nepadarę, galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą 

dėl elektros nuotėkio ir apgandintos izoliacijos.
Atjunkite maitinimo laidą, laikydami už elektros 
kištuko, o ne už laido.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba galima 

susižaloti.

Išimtos baterijos išmetimo tvarka 

PAVOJUS
Įkraunama baterija gali būti naudojama tik su šiuo 
kirptuvu. Nenaudokite baterijų su kitais gaminiais.
Negalima įkrauti baterijos, kai jis išimtas iš gaminio.
• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Patys nelituokite, neardykite ir nekeiskite baterijos.
• Neleiskite, kad teigiama ir neigiama metalinės 
  juostelės ant baterijos liestųsi su kitais metaliniais 
  daiktais.
• Nenešiokite ir nelaikykite baterijų kartu su metalo 
  papuošalais, pavyzdžiui, karoliais ir plaukų 
  segtukais.
• Nenulupkite vamzdelio.
- 
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ĮSPĖJIMAS
Nuėmę įkraunamą bateriją, laikykite ją vaikams ir 
kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterija kenkia organizmui, ją atsitiktinai nurijus.

Jei taip atsitinka, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 

Jei ištekėjo baterijos skystis, nelieskite baterijos 
plikomis rankomis.
- Baterijos skystis gali sukelti aklumą, patekęs į akis.

Netrinkite akių. Nedelsiant nuplaukite švariu vandeniu ir 
kreipkitės į gydytoją.

 

- Baterijos skystis gali sukelti uždegimą arba žalą, 
patekęs ant odos arba drabužių.
Nuplaukite jį švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

 

Paskirtis
• Prieš naudodami priedą, patikrinkite, ar jis tinkamai sumontuotas. 
  To nepaisant galima per trumpai nukirpti plaukus.
• Prietaiso negalima naudoti kirpti gyvūnams.
• Prieš ir po kiekvieno naudojimo rodyklėmis pažymėtose vietose 
  patepkite tepalo. (Žr. 14 psl.)
  Nesutepę alyva, galite sukelti šiuos gedimus.
  - Kirptuvas atbuko.
  - Trumpesnis veikimo laikas
  - Garsesnis garsas.
• Nenaudokite skiediklių, benzino, alkoholio arba kitų cheminių 
  medžiagų. Jie gali sugadinti korpusą, sukelti jo skilinėjimą arba 
  pakeisti jo spalvą. 
  Valykite korpusą tik su minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkintu 
  vandeniu iš čiaupo arba muiluotu vandeniu iš čiaupo.
• Po naudojimo vietoje laikykite kirptuvą sausoje patalpoje. 
  To nepaisant galima sugadinti prietaisą dėl kondensacijos arba 
  rūdžių.

 

Dalių identifikavimas
A B

C

D

F

G

H
I

①

③

②

④

⑤
⑥

⑦

E

⑧

⑨

⑩

⑪

A Pagrindinis korpusas
① Maitinimo mygtukas [    /  ]
② Prietaiso maitinimo lizdas
③ Vandens įvadas

B Peiliukas
④ Valymo svirtelė
⑤ Peiliuko perkėlimas
⑥ Stacionarus peiliukas
⑦ Tvirtinimo kabliukas

C Priedas kirkšnių zonai
D Ilgio reguliavimo šukos 

(3 mm)  
E Ilgio reguliavimo šukos 

(6 mm)  

F Kintamosios srovės 
adapteris (RE9-78)
⑧ Įkrovimo kištukas
⑨ Įkrovimo indikatorius
⑩ Laidas
⑪ Maitinimo tinklo kištukas

Standartinių priedų komplektas
G Valymo šepetėlis
H Aliejus
I Maišelis

• Nešiodami kirptuvą, 
pritvirtinkite 
vieną šukų priedą.
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Paruošimas

Kirptuvo įkrovimas
• Patikrinkite, ar kirptuvas išjungtas.

1 Padėkite kirptuvą ant 
kintamosios srovės adapterio.

2 Įdėkite maitinimo laido 
kištuką į namų tinklo rozetę.

 • Įkrovimo laikas skiriasi, 
  priklausomai nuo vardinės 
  tinklo įtampos. (Žr. 17 psl.)
• Patikrinkite, ar dega įkrovimo 
  indikatoriaus lemputė.

2
1

3 Atjunkite maitinimo laidą, kai įkrovimas bus 
baigtas.
(saugumo sumetimais ir siekiant sumažinti energijos 
suvartojimą)
Įkrovimo indikatoriaus lemputė ir toliau dega, baigus įkrovimą. 
Nėra jokių požymių, kurie rodo, kad „įkrovimas yra baigtas“.

Įkraunamo kirptuvo naudoti negalima.

Pastabos
• Jei per radiją arba kitus įrenginius įkrovimo metu sklinda 
  traškesys, kirptuvą reikia įkrauti iš kito namų tinklo lizdo.
• Kai prietaisas nenaudojamas 6 arba daugiau mėnesių, 
  baterija susilpnėja (nuteka baterijos skystis ir t.t.). 
  Iki galo įkraukite bateriją kartą į 6 mėnesius.
• Įkraunant kirptuvą pirmą kartą arba kai jis nebuvo naudojamas 
  ilgiau nei 6 mėnesius, įkrovimo laikas gali būti kitoks arba 
  lempa ant kintamosios srovės adapterio gali nedegti kelias 
  minutes, arba veikimo laikas gali sutrumpėti. Tokiais atvejais 
  įkraukite ilgiau nei 18 valandas.
• Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo metu yra 
  15–35 °C. Baterija gali veikti blogiau kitoje nei rekomenduojama 
  temperatūroje.
• Pilnai įkrautą prietaisą galima naudoti maždaug 40 minučių. 
  (naudojant su sausais plaukais nuo 20 °C iki 30 °C 
  temperatūroje 20 minučių, vieną kartą per savaitę)
  Veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo 
  dažnumo, naudojimo būdo ir aplinkos temperatūros.
• Bateriją galima įkrauti dar jai visiškai neišsikrovus.
  Tačiau rekomenduojama įkrauti bateriją, kai ji visai išseks. 
  Baterijos tarnavimo laikas labai priklauso nuo tokių faktorių, 
  kaip jos tinkamas laikymas ir saugojimas.
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Perskaitykite prieš naudojimą

Naudojimo sritys
TINKA Nenaudokite

Sritis
Naudojamas

su šukų
priedu

Naudojamas
be šukų 

Bikini zona
• Genitalijos
• Genitalijų zona
• Tarpkojis
• Sėdmenys
• Išangė
• Zona aplink išangę

Pažastys

Krūtinė

Bambos sritis

Plaštakos,
rankos

Kojelės

• Kirpdami šiuo kirptuvu plaukus vietose, kurių gerai nesimato, 
galite įsipjauti arba susižeisti. Naudokite jį atsargiai.

Kaip naudoti kirptuvą

• Būtinai naudokite šukų priedą. Naudojant šį kirptuvą toliau 
šešėliu pažymėtuose plotuose (         ), kyla pavojus įsipjauti 
arba sužeisti.

Bikini zona Sėdmenys

• Patempkite raukšlėtą arba laisvą odą ir lengvai priglauskite 
peiliuko arba šukų priedo kraštą.

Pastabos
• Nenaudokite šukų kirpti drėgniems plaukams.
  Šlapi plaukai gali sulipti arba prilipti prie odos ir juos bus sunku 
  kirpti.
  Jei naudosite šukų priedą kirpti šlapius plaukus, gali nepavykti 
  vienodai apkirpti.
• Sritis, kuriose plaukai yra stori arba auga tankiai, reikia kirpti 
  ilgiau. 
  Kartais plaukai įsivelia arba susikaupia šukų priede.
  Tokiu atveju šukų priedą išvalykite.
  (Žr. 13 psl.)
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Be šukų priedo
Lengvai spausdami lėtai braukite kirptuvu prieš 
plaukų augimo kryptį.

 

• Norėdami apkirpti plaukelius aplink bambą, priglauskite peiliuką 
  prie odos ir braukite sklandžiu judesiu. Taip galėsite nukirpti 
  plaukus iki maždaug 0,1 mm ilgio.
• Nesvarbu, kuria puse peiliukus glaudžiate prie odos.

Priedas kirkšnių zonai

Lengvai priglauskite priedo kraštą prie kirkšnies 
odos ir lėtai braukite kirptuvu.

• Taip galima saugiai nukirpti plaukus maždaug iki 2 mm ilgio.
 

Ilgio reguliavimo šukų priedas

Lengvai priglauskite reguliuojamų šukų plokščios 
dalies kraštą prie odos ir lėtai braukite kirptuvu.  

• Taip galima nukirpti plaukus iki maždaug 3 mm arba 6 mm ilgio.
 

Šukų priedų nuėmimas ir uždėjimas
• Nuimdami arba uždėdami šukų priedą, stenkitės nesužaloti 
  rankų ir t.t..
• Patikrinkite, ar kirptuvas išjungtas.
• Visi šukų priedai nuimami arba uždedami tokiu pačiu būdu.

 

Šukų priedo uždėjimas
Įtvirtinkite šukas į pagrindinį korpusą, 
kol jos užsifiksuos.
• Šukų priedą uždėjus neteisingai, jis gali 
  pasislinkti, ir kirpimo metu nukirpsite per 
  daug.

Šukų priedo nuėmimas
Tvirtai paimkite pagrindinį korpusą viena 
ranka, o kita ranka tvirtai suspauskite 
grublėtą šukų priedo dalį (    ). Patraukite ir 
nuimkite šukų priedą nuo pagrindinio korpuso. 

ⓐ ⓐ
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Kirptuvo naudojimas
• Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nepažeisti ar 
  nedeformuoti.
• Kai baigsite naudoti kirptuvą, jį išjunkite.
• Prietaisas negali veikti maždaug 5 º arba žemesnėje aplinkos 
  temperatūroje.

Sausų plaukų kirpimas  
• Jei reikia, naudokite atitinkamą šukų priedą.

(Žr. 12 psl.)
 

 

1 Pastumkite jungiklį ant pagrindinio 
korpuso į „ I “ padėtį, norėdami 
įjungti kirptuvą.

2 Kirpkite.

Šlapių plaukų kirpimas 
• Kirpdami šlapius plaukus, šukų priedo Nenaudokite.

1 Sudrėkinkite ir išmuilinkite kūną.
2 Pastumkite jungiklį ant 

pagrindinio korpuso į „ I “ 
padėtį, norėdami įjungti 
kirptuvą.

3 Spauskite ne taip smarkiai, 
kaip kirpdami šlapius plaukus, 
stumkite kirptuvą sklandžiu 
judesiu.

 

Kirptuvo valymas
• Valykite kirptuvą ir peiliukus po kiekvieno naudojimo.
  (Neišvalius, judesiai susilpnėja ir aštrumas ryškumas dar 
  labiau pablogėja.)
• Patikrinkite, ar kirptuvas išjungtas.

  

1. Atjunkite kirptuvą nuo kintamosios srovės adapterio.

Kaip išvalyti mažai nešvarumų Kaip išvalyti daug nešvarumų
2. Nuimkite šukas ir įjunkite 

kirptuvą.
3.

 
Leiskite vandenį žemyn per 
vandens įleidimo angą 
pagrindinio korpuso gale, 
gerai paskalaukite maždaug 
20 sekundžių, tada išjunkite 
kirptuvą.

•  Nuplaukite su vandeniu ir 
kelis kartus gerai pakratykite 
aukštyn ir žemyn, kad 
ištekėtų vanduo.

2. Nuimkite šukų priedą ir 
peiliukus.

3. Išplaukite žirklutes, peiliukus 
ir šukų priedus po tekančiu 
vandeniu.

  

•  Nuplaukite su vandeniu ir 
kelis kartus gerai pakratykite 
aukštyn ir žemyn, kad 
ištekėtų vanduo.
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4. Nuvalykite vandenį su rankšluosčiu 
ir leiskite prietaisui išdžiūti natūraliai.
• Jis išdžius greičiau, jei nuimsite 
  peiliukus.
 

5. Išdžiūvus užtepkite ant ašmenų 
tepalo. (Žr. šį psl.)

Valymas šepetėliu
• Išimkite peiliukus. (Žr. šį psl.)
1. Nuvalykite plaukus nuo pagrindinio 

korpuso ir ašmenų.

2. Išvalykite plaukus iš po peiliukų krašto.
3. Iššluokite plaukus iš tarpelių tarp 

stacionaraus ir judančio peiliuko, 
nuspaudę žemyn valymo svirtį (    ) 
ir pakėlę judantį peiliuką.

ⓐ

4. Užtepkite tepalo ant ašmenų. (Žr. šį psl.)

Kintamosios srovės adapterio valymas
Naudokite valymo šepetėlį valyti plaukų liekanas ir dulkes nuo 
įkrovimo kištuko arba iš angos ant apatinio paviršiaus.

Tepimas
• Prieš ir po kiekvieno naudojimo sutepkite kirptuvą.
• Patikrinkite, ar kirptuvas išjungtas.
 
 

1 Išimkite peiliukus.
2 Užlašinkite po lašą alyvos į 

kiekvieną nurodytą tašką.
 

3 Pritvirtinkite ašmenis prie 
pagrindinio korpuso, įjunkite 
maitinimą ir leiskite veikti 
maždaug 5 sekundes.

 

Peiliuko nuėmimas ir uždėjimas
Peiliuko nuėmimas
Laikykite kirptuvą ir stumkite 
ašmenis nykščiu.

Peiliuko uždėjimas
Įkiškite montavimo kabliuką (    ) į ašmenų montavimo vietą (    ) 
ant kirptuvo ir stumkite, kol išgirsite spragtelėjimą.

B A

A B
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Gedimų šalinimas
Atlikite šiuos veiksmus.
Jei problemų išspręsti nepavyko, kreipkitės į parduotuvę, 
kurioje pirkote šį įrenginį arba į „Panasonic“ įgaliotą remonto 
paslaugų centrą.

Problema Veiksmas

Ašmenys netinkamai 
išvalyti. 

Kai kirptuvas yra labai nešvarus, 
nuimkite peiliukus ir nuplaukite 
vandeniu. (Žr. 13 psl.)  

Prietaisas garsiai veikia.
Užtepkite tepalo. (Žr. 14 psl.) 
Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinti 
peiliukai.

Problema Veiksmas

Kirptuvas atbuko.

Kirptuvas nustojo veikti.

Veikimo laikas yra 
trumpas.

Kol problemos bus išspręstos, 
atlikite kiekvieną procedūrą taip;
1. Įkraukite kirptuvą.
    (Žr. 10 psl.)
2. Išvalykite peiliukus ir sutepkite.
    (Žr. 13 ir 14 psl.)
3. Pakeiskite peiliuką.
    (Žr. 14 psl.)
4. Kreipkitės į parduotuvę, kurioje 
    įsigijote prietaisą.

  
 

  
  

  
 

 

Nepertraukiamai įkraukite bateriją 
apie 18 valandas.
Jei net ir po įkrovimo ji greitai 
išsenka, tai reiškia, kad baterijos 
tarnavimo laikas baigiasi. (Skystis 
gali pratekėti dėl baterijos irimo 
baigiantis jos tarnavimo laikui).
Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį 
techninio aptarnavimo centrą.

Kirptuvo įkrauti negalima.
Tvirtai pritvirtinkite pagrindinį 
korpusą ant įkrovimo kištuko ir 
patikrinkite, ar dega įkrovos 
indikatoriaus lemputė. 
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Peiliukų tarnavimo laikas
Peiliukų tarnavimo laikas priklauso nuo kirptuvo naudojimo 
dažnumo ir trukmės.
Pavyzdžiui, peiliukų tarnavimo laikas yra maždaug 2 metai, 
naudojant prietaisą po 20 minutes keturis kartus per mėnesį. 
Pakeiskite peiliukus, jei pjovimo efektyvumas sumažėja, 
nepaisant tinkamos priežiūros.

Baterijos tarnavimo laikas 
Baterijos tarnavimo laikas skirsis, priklausomai nuo naudojimo 
dažnio ir trukmės.
Jei baterija įkraunama vieną kartą per mėnesį, jos tarnavimo 
laikas bus maždaug 3 metai.
Jei veikimo laikas yra labai trumpas net visai įkrovus bateriją, 
vadinasi, ji susidėvėjo.

Įmontuotos įkraunamos baterijos 
išėmimas

 

Prieš išmesdami kirptuvą, išimkite įmontuotą įkraunamą 
bateriją.
Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę, jei tokia yra.
Šis skaičius turi būti naudojamas tik išmetant kirptuvą ir negali būti 
naudojamas jų remontuoti. Jei patys ardysite kirptuvą, jis nebebus 
nelaidus vandeniui ir gali blogai veikti.
• Atjunkite kirptuvą nuo kintamosios srovės adapterio.
• Pastumkite jungiklį, kad įjungtumėte maitinimą, ir tada laikykite 
  įjungę, kol akumuliatorius visiškai išsikraus.
• Atlikite veiksmus nuo     iki     ir pakelkite bateriją, tada ją išimkite.
• Stenkitės neužtrumpinti išimtos baterijos teigiamo ir neigiamo 
  polių ir izoliuokite polius, uždengdami juos lipnia juosta.
 

① ⑦

 

③④
⑤

⑦
⑥

①

②

Aplinkos apsauga ir antrinis medžiagų perdirbimas
Šiame kirptuve yra nikelio-metalo hidrido baterija.
Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę.
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Maitinimo šaltinis Žr. kintamosios srovės adapterio techninių 
duomenų plokštelę.

Variklio įtampa 1,2 V

Krovimo laikas
230 V Maždaug 8 val.

220 V Maždaug 10 val.

Akustinis 
triukšmas ore 62 (dB (A) esant 1 pW) 

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų 
perdirbimo sistemas

 
 

Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba 
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos 
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų 
negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Norint apdoroti, perdirbti ir tinkamai panaudoti 
senas baterijas ir senus prietaisus, nuneškite 
juos į surinkimo punktus pagal savo šalies 
teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti 
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą 
ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir 
perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali 
būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės 
aktus.

Pastaba dėl baterijos simbolio 
(apatinis simbolis)
Šis simbolis gali būti vartojamas su cheminiu 
simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos dėl 
cheminių atliekų reikalavimus.
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„Panasonic“ gaminys
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija 
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti iš 
www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo
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