
1

Naudojimosi instrukcijos prietaisui HC-4000

Svarbios saugumo instrukcijos

Naudojantis elektriniais prietaisais, turi būti laikomasi bendrų saugumo instrukcijų, tai
p pat ir sekančių.
Prieš naudojantis prietaisu, perskaitykite visas naudojimosi instrukcijas.

Pavojus– Norint išvengti elektros šoko :
1. Neimkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiantišjunkite iš maitinimo tinklo.
2. Nenaudokitemaudydamiesiar būdami duše.
3. Nenaudokiteir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vandenį. Neįdėkite ir

neįmeskite prietaisoį vandenį ar kita skystį.
4. Visuomet išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo, išskyrus kraunant.
5. Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo prieš valant.

DĖMESIO – norint sumažinti nudegimų, elektros šoko ar sužeidimų rizik ą :

1. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, nurodytą šiose naudojimosi instrukcijose.Nen

audokite priedų, jei jie nėra rekomenduojami gamintojo.
3. Niekada nenaudokiteprietaiso, jei jo maitinimo kabelis ar jungiklis yra pažeistas, j

ei jis veikia netinkamai, jei prietaisas buvo numestas ar pažeistas, arįmestasį van
denį. Pristatykite prietaisą į garantinio aptarnavimo centrą.

4. Laikykite maitinimo kabelį atokiau nuo karštų paviršių.
5. Nenaudokiteprietaiso lauke ar ten kur yra naudojamiaerozolio produktai .
6. Nenaudokiteprietaiso su pažeistu ar sulaužytu korpusu, tai gali sukelti sužeidimus.
7. Visuomet maitinimo kabelį pirma prijunkite prie prietaiso ir tik tuomet į maitinimo

lizdą. Norint išjungti nustatykite visus jungikliusį padėtį "OFF", tuomet išjunkite
maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo.

8. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros, išskyrus kraunantprietaisą.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS
Ačiū jums, kad pasirinkote mūsų gaminį.
Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai perskaitykite instrukcijas, kad suprastumėte, kaip n
audotis prietaisu.

Kaip naudotis
Naudojimas su maitinimo kabeliu
1.Prijunkite maitinimo kabelį prie prietaiso.
2.Įsitikinkite kad jungiklis padėtyje „OFF“ ir įjunkite adapterį į maitinimo tinklą.
3.Nustatykite jungiklį į poziciją „ON“ ir naudokitės prietaisu.

Bevielis naudojimas
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie prietaiso.
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2. Įsitikinkite kad jungiklis padėtyje „OFF“ ir įjunkite adapterį į maitinimo tinklą. (Kr
ovimas : 3h – neviršykite 3h. )
3.Po krovimo nustatykite jungiklį į poziciją „ON“ ir naudokitės prietaisu.

Kaip nuimti peiliukus
1. Tvirtai laikykite prietaisą. Nuimkite 5 pozicijų antgalį.
2. Naudokite nykštį, švelniai pastumkite peiliukus nuo prietaiso priekio.

Kaip valyti peiliukus
1.Naudodamiesi šepetėliu, kruopščiai išvalykite peiliukus.
Tik nepajudinkite spyruoklės. (Tai gali sukelti gedimą)
2.Prieš naudodamiesi, užlašinkite du ar tris lašelius tepalo ant peiliukų.

Kaip reguliuoti kirpimo ilg į
1. Šis prietaisas turi reguliuojamą 5 pozicijų antgalį.
2. Šiuo prietaisu galima lengvai reguliuoti kirpimo ilgi naudojantis 5 pozicijų antgaliu
3. Suimkite abi antgalio puses ir švelniaiįstatykite į peiliukus, kol išgirsite spragtelėji
mą.

Kaip įstatyti peiliukus

Pritvirtinkite peiliukus prie prietaiso. Turėtumėte išgirsti spragtelėjimą, jei peiliukai įst

atyti tinkamai.

Dėmesio
Žemiau pateikti nurodymai padės išvengti pavojaus bei nereikalingos rizikos.
1.Neardykite prietaiso.
2.Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose jis galiįkristi į vandenį ar kitą skystį, pvz. v
onioje ar duše.
4. Nepurkškite lako ar kitų panašių priemonių ant prietaiso.
5. Nekraukite prietaiso arti ugnies ar temperatūroje žemesnėje nei 0°C bei aukštesnėje
nei 40°C.

PLAUK Ų KIRPIMO MAŠIN ĖLI Ų PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOM
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Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


