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Belaidė plaukų kantavimo mašinėlė

Naudojimo instrukcija

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 .

Svarbi saugos informacija
Siekiant išvengti sužalojimų ir elektros šoko naudojantis prietaisu, visada vadovaukitės toliau išdėstyta informacija. 
Prieš naudodamiesi prietaisu, pirmiausia perskaitykite instrukcijas!

 Plaukų kirpimo mašinėle kirpkite tik žmonių plaukus, o gyvūnų kirpimo mašinėlėmis – tik gyvūnų.
 Prietaisą junkite tik į kintamos elektros srovės lizdą. Informaciją apie įtampą rasite informacinėje plokštelėje. 
 Niekada nelieskite į vandenį įkritusio prietaiso. Nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
 Niekada nenaudokite prietaiso vonioje ar duše. 
 Padėkite ar saugokite prietaisą tokioje vietoje, kur jis negalėtų įkristi į vandenį (pavyzdžiui, į praustuvą). Užtikrinkite, kad 

elektriniai prietaisai neturėtų sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais. 
 Pasinaudoję prietaisu, nedelsdami išjunkite maitinimo laidą.
 Prieš valydami prietaisą, išjunkite prietaisą, ištraukite maitinimo laidą arba išimkite prietaisą iš įkrovimo stovelio.
 Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant ir vaikus) turintys fizinių, sensorinių, protinių sutrikimų, taip pat tie, kurie neturi 

pakankamai prietaiso naudojimo žinių, nebent jie būtų susipažinę su prietaiso naudojimo informacija arba juos prižiūrėtų už 
saugumą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 

 Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip parašyta naudojimo instrukcijose. 
Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus. 

 Prietaiso nenaudokite, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas. Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai, yra pažeistas ar 
buvo įkritęs į vandenį. Tokiu atveju, prietaisą patikrinkite, ar jį sutaisykite įgaliotame priežiūros centre. Elektrinius prietaisus gali
sutaisyti tik tam tikrą elektrotechninį išsilavinimą turintys specialistai.

 Prietaiso nenešiokite paėmę už maitinimo laido ir už jo nekabinkite. 
 Laikykite prietaisą atokiau nuo karštų paviršių.
 Prieš prietaisą  įkraudami ar padėdami į saugojimo vietą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nesusuktas ar nesurištas.
 Į prietaiso ertmes niekada nedėkite ir neleiskite, kad papultų jokie objektai.
 Įkroviklio niekada nenaudokite lauke.
 Prietaiso niekada nenaudokite ten, kur buvo naudota aerozolio (purškiamo) ar išskiriamas deguonis. 
 Siekdami nesusižalo , prietaiso niekada nenaudokite, jei pažeistas kirpimo peiliukas.

Naudojimas
Jeigu baterijos įkrova yra žema, galima maitinimo laidą jungti tiesiai į prietaisą ir jį naudoti su laidu.

 Įkiškite vieną maitinimo laido galą į įkrovimo stovelį, o kitą – į maitinimo lizdą (ne visi modeliai
turi įkrovimo stovelius, jei prietaisas neturi stovelio – įkraukite prietaisą tiesiogiai laidu).

 Įsitikinkite, kad prieš įkrovimo ir jo metu prietaisas yra išjungtas.
 Naudojimui su laidu: ištraukite laidą iš įkrovimo stovelio ir įjunkite į prietaisą.

PASTABA: Jeigu prietaisas yra visiškai išsikrovęs, leiskite jam krautis 1 min. prieš naudodami.
 Palikus prietaisą įjungtą su laidu, prietaisas automatiškai bus įkraunamas, kai jis yra išjungtas.

Baterijos įkrovimas
 Prieš pirmąjį naudojimą prietaisas turi būti įkraunamas nuo 45 min. iki 1 val.
 Įjunkite maitinimo laidą į stovelį. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso su laidu, kai baterija pilnai įkrauta.

Greitas įkrovimas
 Įkrovus 1 min.: vidutinis naudojimo laikas yra 4 min.
 Įkrovus 5 min.: vidutinis naudojimo laikas yra 14 min.

Baterijos naudojimas
 Įjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku, o po naudojimo – tuo pačiu mygtuku išjunkite.
 Esant pilnai baterijos įkrovai, prietaisas gali veikti iki 100 min.
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LED indikatorius
 Šviečia: baterijai esant pilnos įkrovos ir naudojimo metu.
 Blyksi: baterijos įkrova mažesnė nei 20%.
 Pulsuoja: įkrovimo metu LED indikatorius pulsuos, kol baterija bus pilnai įkrauta. Tuomet indikatorius švies nenutrūkstamai.

Priežiūra
Sutepimas alyva

 Norint, kad prietaisas tarnautų ilgaamžiškai, rekomenduojama jį sutepti alyva kasdien.
 Laikykite mašinėlę ašmenimis žemyn, kaip parodyta.
 Užlašinkite vieną lašą Wahl alyvos į judančių ašmenų centrą ir po lašą kraštuose.
 Įjunkite prietaisą, kad paskirstytumėte alyvą.
 Išjunkite prietaisą ir nušluostykite perteklinę alyvą minkšta šluoste.
 Periodiškai tepkite alyva ašmenis, kad sumažintumėte trintį (žr. paveikslėlį).

DĖMESIO: visuomet sutepkite ašmenis alyva po dezinfekanto naudojimo.

Valymas
Valymui naudokite  švarią minkštą sausą arba lengvai sudrėkintą vandeniu šluostę.
DĖMESIO: nenaudokite valiklių, rūgščių, cheminių medžiagų ar baliklių prietaiso valymui.

Laido priežiūra
Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą, netraukite prietaiso už laido. Nenaudokite prietaiso, jei laidas pažeistas. Laikykite sausoje 
vietoje.

Trikdžių šalinimas
Jeigu prietaisas nefunkcionuoja tinkamai ar neįsikrauna, pašalinkite galimus trikdžius:

 Patikrinkite maitinimo lizdo veikimą, į jį įjungdami kitą prietaisą,
 Įsitikinkite, kad tinklo įtampa yra tinkama.
 Įsitikinkite, kad ašmenys tinkamai uždėti ir juda laisvai.
 Įsitikinkite, kad laidas tinkamai įjungtas į įkrovimo stovelį.

Prietaisui neveikiant ar esant pažeistam, kreipkitės į servisą.

Prietaiso su ličio jonų baterija išmetimas
Prietaisas turi integruotą ličio jonų bateriją. Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvą dėl 
elektrinių ir elektroninių prietaisų tvarkymo, šis prietaisas be jokio užmokesčio turi būti priimamas vietiniuose atliekų tvarkymo
centruose ir perdirbimo centruose. Tinkamai tvarkydami atliekas apsaugosite gamtą ir žmones nuo potencialiai kenksmingų 
medžiagų.  Prietaiso išmetimas ne ES šalyse. Atitarnavusį prietaisą išmeskite vadovaudamiesi vietiniais įstatymais. 

Peiliukams garantija netaikoma.
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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  


