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PLAUKU KIRPIMO MA ŠINĖLĖ
AL-01

Naudojimosi instrukcijos

Prieš naudodamiesi prietaisu, kruopščiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir susipažinkite su prietaisu.

Prietaiso savybės
•••• Ašmenų greitisgali būti reguliuojamas„HIGH“ ir „LOW“ skalėje.
•••• Kadangiprietaiseyra įmontuotosdvi Ni-cd-baterijos,pilnai pakrovus,juo galimanaudotis~60

minučių.
•••• Kirpimo ilgis gali būti reguliuojamasiki 3mm,6mm,9mmir 12mm,keičiant antgalius.
•••• Bevielis,pilnai pasikraunaper5 valandas.

Krovimo procedūra
1. Nustatykitejungiklį į padėtį OFF-CHARGING ir prijunkitemaitinimokabelį krovimuisi.
2. Įjunkiteadapterį į maitinimotinklą (krovimo metudegaindikatorinė lemputė). Standartiniskrovimo laikasyra
5 valandos. Pilnai pakrovus prietaisą, juo naudotis galima ~60 minučių. Naudojantis prietaisu ilgą laiką be
sustojimo
reikia kas 20 minučių jį išjungti, sutepti ir leisti pailsėti 10 minučių. Jei naudosite prietaisą ilgiau nei 20 minučių be
pertraukos jis greičiau susidėvės.
3. Prietaisuipasikrovusišjunkiteadapterį iš maitinimolizdo bei ištraukitemaitinimokabelį iš prietaiso.Netraukite
už laido. Nekraukite prietaiso jei kambario temperatūra viršija 40°C arba yra žemesnė nei 0°C.

Prieš pradedant naudotis
1. Nuimkitepeiliukus.
2. Sutepkitevisasjudančiasdetales,užlašindamipo lašelį tepalo.Visuometsutepkiteprietaisą prieš ir baigus
naudo-
tis. Prietaisas greičiau nusidėvės, jei nebus sutepamas.
3. Pritvirtinkite peiliukusprieprietaiso.
4. Leiskiteprietaisuipadirbti~10sekundžių nekerpantplaukų ir nuvalykitetepalolikučius, jei jų yra.

Kirpimas
Nustatykite mygtuką ON-LOW arba ON-HIGH.
Nustatinėdami mygtuką atsižvelkiteį sekančią lentelę.

Mygtuko pozicija Greitis Naudojimas
ON-LOW Normalus • Plaukų lyginimui, dailinimui (Plaukų linijos

prie kaklo, šoninės linijos)
• Plaukų kirpimui aplinkausis

ON-HIGH Galingas • Dideliamplaukų kuokštui kirpti

Instrukcijos kaip pritvirtinti kirpimo antgalius
1. Antgaliai yra skirti 3mm/6mmbei 9mm/12mmplaukų kirpimui. Plaukų kirpimo ilgis yra pažymėtasant
antgalių. Pritvirtinkite tokį antgalį, koks jums yra reikalingas.
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2. Pritvirtinkite antgalį prieskylučių esančių prietaisošonuosetaip kadjis užsifiksuotų.
3. Norėdaminuimti antgalį, laikykite jį už apatinėsdaliesir atsargiailenkiteį viršų.

Atsargumo instrukcijos
• Naudokitetik 110/ 220V įtampą ir specialų adapterį.
• Kirpimo ašmenysyra labaitikslus.Nelieskitejaiskietų paviršių. Jeiašmenyspažeisti ardeformuoti,jie

gali sukelti sužeidimų kerpant.
• Kirpdami nespauskitemašinėlės perstipriai, taip galitesužaloti odą.
• Nepalikiteplaukų kirpimo mašinėlės vaikamspasiekiamosevietose.
• Niekadanenaudokiteprietaisovoniojear kitosepatalpose,kurioseyra daugdrėgmės.Tai gali sukelti

elektros šoką.
• Nekraukiteprietaisoilgiau nei 24 valandas.Nepalikiteprietaisotiesioginiuosesaulės spinduliuose.

Nekraukite ir nelaikykite prietaiso arti karštų įrenginių ar drėgnose vietose. Tai gali sukelti gedimą.
• Prietaisassukurtasžmogausplaukų kirpimui. Nenaudokiteprietaisogyvūnamskirpti.
Aptarnavimo instrukcijos
Po kirpimo išvalykite prietaiso ašmenis nuo plaukų.
1. Prieš valydamiprietaisą, visuometišjunkite jį (jungiklis padėtyje OFF-CHARGE )
2. Norėdamiišvalyti prietaisą nuoplaukų naudokitešepetėlį.
3. Nuimkiteašmenisnuoprietaisoir išvalykite plaukusiš vidaus.
4. Sutepkiteašmeniskeliaislašeliaisalyvos.

• Laikykite prietaisą sausojevietoje.

Specifikacijos

Maitinimo tinklas
110 / 220v AC 60Hz
Ni-Cd-baterija [1,2V DC (600mAh) x2

Krovimas 5 valandos (standartas)
Svoris 150g
Priedai Adapteris, kirpimo antgaliai S, L, valymo šepetėlis, alyva.

Jei darbo metu pastebėjote kokių nors sutrikimų, nutraukite darb ą ir perskaitykite sekančius
nurodymus prieš kviesdami meistrą.

Požymis Dalykai, kuriuos reikia patikrinti Problemos sprendimas

Nepakankamas aštrumas.
Silpnas sukimasis.

Peiliukuose yra užstrigę daug
plaukų.

Periodiškai išvalykite ir sutepkite.

Prietaisas neveikia. Neveikia net
su prijungtu maitinimo kabeliu.

Maitinimo kabelis prijungtas ir
jungiklis nustatytas padėtyje ON.

Išjunkite jungiklį (padėtis OFF), šiek
tiek palaukite ir naudokitės prietaisu.

Krovimas negalimas.
Prietaisas neveikia.

Pažeistas maitinimo kabelis.
Patikrinkite ar baterija, ašmenys ar
varikliukas nesusidėvėjo.

Kreipkitės į platintoją taisymui.

PLAUK Ų KIRPIMO MAŠIN ĖLI Ų PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


