
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ SUNTACHI ST-AL-01
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir susipažinkite su prietaiso naudojimo principais.

Naudokite prietaisą su pakarto nai įkraunamu akumuliatoriumi arba įjungtą į kintamosios srovės lizdą.

Prietaiso savybės
 Priklausomai nuo Jūsų poreikių, galėsite nustaty  HIGH arba LOW variklio grei .

 Prietaisas turi akumuliatorių su dviem Ni-Cd baterijomis. Akumuliatoriui esant visiškai įkrautam,

galėsite naudo  prietaisą maždaug 60 minučių.

 Naudodami kirpimo galvutes, galėsite pasirink  3 mm, 6 mm, 9 mm arba 12 mm kirpimo ilgį.

 Jei norite naudo  prietaisą neįjungtą į rozetę, visiškai jį įkrausite per 5 valandas.

Sudedamosios dalys

1. Kirpimo priedai

2. Dangtelis. Uždėkite dangtelį, prietaisą kraudami ir baigę jį naudo , kad

apsaugotumėte prietaiso ašmenis.

3. Prietaiso galvutė

4. Krovimo indikatoriaus lemputė

5. Korpusas

6. Mygtukas

7. Ašmenys

8. Valymo šepetėlis

9. Ašmenų aliejukas

10. Kintamosios srovės adapteris

11. Laidas

Paruošimas naudo
Prieš naudodami prietaisą, jį įkraukite arba įstatykite jo kištuką į kintamosios

srovės rozetę.

Įkrovimas

1. Mygtuku pasirinkite OFF•CHARGE parink  ir įstatykite mai nimo kištuką į prietaiso lizdą. Prietaisą įkrau  galėsite, k nustatę 

OFF•CHARGE parink .

2. Įstatykite adapterio kištuką į lizdą. Prietaisui kraunan s, įsižiebs įkrovimo indikatoriaus lemputė.

 Įpras nė įkrovimo trukmė – 5 valandos.

 Visiškai įkrovę prietaisą, galėsite jį naudo  60 minučių, nejungdami jo į lizdą.

 Jei naudojote prietaisą be pertraukos ilgiau kaip 20 minučių, nutraukite darbą ir leiskite prietaisui atvės

10 minučių. Darykite tokias pertraukėles kas 20 minučių. Patepkite prietaiso ašmenis aliejuku. Naudojant

prietaisą ilgiau kaip 20 minučių iš eilės, gali suprastė  jo veikimas. Darykite tokias pertraukėles taip pat ir

įjungę prietaisą į elektros lizdą.

3. Įkrovę prietaisą, ištraukite adapterį iš rozetės ir atskirkite nuo prietaiso mai nimo kištuką.

 Norėdami ištrauk  kištuką, netraukite, laikydami už laido.

 Nekraukite prietaiso, jeigu kambario temperatūra yra aukštesnė nei 40°C arba žemesnė nei 0°C. I n žemos ir aukštos temperatūros 

gali sutrumpin  baterijos tarnavimo laiką.

Naudojimas, įjungus į rozetę

Kaip ir kraudami prietaisą, įstatykite mai nimo kištuką į prietaiso lizdą. Tada įstatykite adapterio kištuką į rozetę.

Palaukite 30 sekundžių ir paspauskite įjungimo mygtuką.

 Jei, baigę naudo  prietaisą, mygtuku nustatysite OFF•CHARGE parink , galėsite įkrau  prietaisą.

Prieš naudojant prietaisą
SVARBU  !   Prieš pirmą naudojimą peiliukus bū nai sutepkite alyva ir palikite dirb  laisva eiga 5-10 minučių.  

Kitu atveju nuo susidariusios trin es peiliukai gali pradė  kais  ir peš  plaukus, be to, prietaisas gali suges .

1. Nuimkite kirpimo ašmenis rodyklės kryp mi.

2. Užtepkite po 1 lašelį ašmenų aliejuko visose ašmenų vietose, pažymėtose rodykle.
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 Visada naudokite ašmenų aliejuką ek prieš, ek po prietaiso naudojimo. Nepakankamai reguliariai tepant ašmenis aliejuku, suprastės

prietaiso veikimas. Jei kerpate plaukus daugiau nei vieną kartą iš eilės, išvalykite ašmenis ir patepkite

juos kirpimo aliejumi, užbaigę kiekvieną kirpimą.

3. Išlygiuokite kirpimo ašmenų fiksatorius ir prietaiso griovelius. Prijunkite kirpimo ašmenis prie prietaiso

rodyklės kryp mi.

4. Leiskite prietaisui veik  maždaug 10 sekundžių, nepradėdami kirpimo. Nuvalykite ašmenų aliejuko

perteklių.

Plaukų kirpimas

Nustatykite ON prietaiso padė  (ON-LOW arba ON-HIGH). Pasirinkdami greičio nustatymą, atsižvelkite į lentelės 

nurodymus.

Mygtuko padė s Grei s Naudojimo paskir s

ON-LOW Normalus  Žandenų ir plaukų linijos aplink kaklą formavimas

 Plaukų aplink ausis kirpimas

 Plonų, švelnių plaukų kirpimas

 Šukuosenos užbaigimas

ON-HIGH Didelis  Trumpas kirpimas

 Trumpas nugarinės plaukų dalies kirpimas

 Didelio plaukų kiekio kirpimas vienu metu

Kirpimo galvučių prijungimas

1. Galite pasirink  3 mm / 6 mm ir 9 mm / 12 mm kirpimo galvutes. Kirpimo ilgis nurodytas kirpimo

galvučių vidinėje ir šoninėje dalyse. Pasirinkę pageidaujamą kirpimo ilgį, prijunkite reikiamą kirpimo

galvutę.

2. Įstatykite išsikišusią kirpimo galvutės dalį į fiksavimo skylutę, esančią ant prietaiso galvutės. Įsi kinkite,

kad priedas nkamai užsifiksavo.

3. Norėdami atskir  kirpimo galvutę nuo prietaiso, laikykite už galvutės krašto ir nuimkite, patraukdami

rodyklės kryp mi.

Trikdžių šalinimas
Jeigu, naudojant prietaisą, įvyko gedimas, nutraukite darbą. Pirmiausia pabandykite pašalin  trikdį,

vadovaudamiesi lentelės nurodymais, ir k tada kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Problema Galima priežas s Sprendimas

 Prietaiso ašmenys nėra aštrūs.

 Silpnas ašmenų sukimasis.

Ašmenyse susikaupė daug nukirptų 

plaukų.

Reguliariai išvalykite prietaiso ašmenis ir 

patepkite juos ašmenų aliejuku. 

Nepavyksta įkrau  prietaiso. Mygtuku nustatyta ON padė s. Nustatykite OFF•CHARGE parink  ir 

pradėkite krau  prietaisą.

Prietaisas išsikrovė. Jis neveikia, net ir 

įjungtas į rozetę.

Įjungėte prietaisą į elektros lizdą, nustatę 

ON parink .

Nustatykite OFF•CHARGE parink  ir šiek 

ek palaukite, tada pradėkite naudojimą.

Nepavyksta prietaiso įkrau . Prietaisas 

neveikia.

Sugedo prietaiso laidas. Pasibaigė Ni-Cd 

baterijų, ašmenų arba variklio tarnavimo 

laikas.

Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo 

centrą.
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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


