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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS 
Naudojantis  elektriniu  prietaisu,  visuomet  būtina  laikytis  tam tikrų
saugos  reikalavimų,  įskaitant  ir  žemiau  išvardintas  taisykles.
Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas prieš naudojantis prietaisu.

PAVOJUS:
Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką: 
1.  Nelieskite  prietaiso,  jei  jis  įkrito  į  vandenį.  Nedelsiant  ištraukite
prietaiso kištuką iš elektros lizdo. 
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę.
Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4.  Pasinaudoję  prietaisu,  visuomet  nedelsiant  ištraukite  kištuką  iš
elektros lizdo.
5.  Prieš  valydami  prietaisą,  visuomet  ištraukite  kištuką  iš  elektros
lizdo.

ĮSPĖJIMAS:
Siekiant  sumažinti  nudegimų,  gaisro,  elektros  šoko  ar  kitos  žalos
pavojų žmogui:
1. Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne
jaunesni  nei  14  metų)  bei  asmenys,  galintys  nukentėti  dėl  savo
neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš
tai  tinkamai  apmokyti  arba  prižiūrimi  už  jų  saugumą  atsakingų
asmenų.  Šie  žmonės  turėtų  gerai  suprasti  grėsmes,  kylančias
naudojantis  prietaisu.  Neleiskite  vaikams  žaisti  su  prietaisu.
Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaiso.
2.  Įspėjimas:  Laikykite  prietaisą  sausą.  Negalima  leisti
elektroniniams prietaisams sušlapti.
3. Naudokite prietaisą tik su gautu maitinimo bloku.
4. Nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
5.  Naudokite  kirpimo mašinėlę  tik  pagal  šiame  naudotojo  vadove
nurodytą  paskirtį.  Naudokite  tik  gamintojo  rekomenduojamus
prietaiso priedus.
6. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba
kištukas. Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, buvo nukritęs,
sugedo arba buvo įmestas į  vandenį. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir
pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams.
7. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
8. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos oro cirkuliacijos angos ir ant
minkšto,  lengvai užsidegančio paviršiaus,  pvz.  lovos ar  sofos,  nes
galite  užblokuoti  šias  angas.  Prižiūrėkite,  kad  oro  cirkuliacijos
angose nesikauptų pūkeliai, plaukai ir pan.
9. Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas
nieko neįkristų.
10.  Nenaudokite  prietaiso  patalpose,  kur  naudojami  aerozoliai
(purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
11. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės
ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeisti.
12. Nepadėkite ir nepalikite prietaiso ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai ar atmosferos reiškiniai.
13. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo
susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.
Šis prietaisas sukurtas komerciniam naudojimui

Svarbi informacija
Dėl jūsų pačių saugumo perskaitykite visas taisykles:

• Naudokite prietaisą tik plaukų kirpimui.

• Junkite prietaisą tik prie kintamos įtampos.
• Nelaikykite prietaiso arti vandens arba kitų skysčių.



• Naudokite prietaisą tik sausose patalpose.

• Nepalikite prietaiso kambaryje kartu su vaikais ir turinčių protinių negalių žmonėmis.
• Nelaikykite prietaiso už laido kai jį nešate.
• Patikrinkite ar laidas nėra susuktas prieš padedant jį į laikymo vietą.
• Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas.

Sudedamosios dalys
A Ašmenys
B Įjungimo/išjungimo mygtukas
C Laikymo kilpa
D Maitinimo laidas
E Ašmenų apsauga
F Transformatorius (nevisuose modeliuose)
G Valymo šepetėlis
H Ašmenų alyva

Pradedant naudotis
 Ištepkite ašmenis alyva (pav. 4)
 Įjunkite transformatorių (nevisuose modeliuose)
 Įjunkite prietaisą su įjungimo/išjungimo mygtuku (pav. 1a) ir baigus naudotis taip pat išjunkite prietaisą (pav. 1b).

Laidas 
Nenaudokite laido tam, kad judintumėte ir perkeltumėte mašinėlę. Užtikrinkite lengvą mašinėlės naudojimą – įsitikinkite, kad prietaiso
laidas nesusisukęs ir neužstatytas pašaliniais daiktais. Kai padedate prietaisą saugoti, suvyniokite laidą ir įdėkite prietaisą į gamintojo
pakuotę arba specialų saugojimo maišelį (jeigu toks yra). Kai kurie modeliai turi poliarizuotą kištuką. Poliarizuotas prietaiso kištukas,
kurio viena šakutė platesnė nei kita, skirtas elektros šoko grėsmei sumažinti. Toks kištukas į poliarizuotą rozetę gali būti įstatomas
vieninteliu būdu. Jei kištukas į rozetę neįsistato, apsukite kištuką. Jeigu jis vis tiek neįsistato, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad
jis įrengtų tinkamą elektros lizdą. Paties kištuko nemodifikuokite.

Prietaiso valymas ir priežiūra
 Nemerkite prietaiso į vandenį.
 Po kiekvieno plaukų kirpimo, išvalykite plaukų kirpimo mašinėlės peiliukus specialiu šepetėliu.
 Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
 Nenaudokite tirpiklių ar šveitiklių.
 Ašmenys gali būti valomi su higienos purškalu 4005-7051. Nenaudokite jokių kitų šveitiklių.
 Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu dažnai juos sutepti specialia alyva (pav. 5). Naudokite alyva

0230-1070 (118 ml).
 Ašmenų alyva ir higienos purškiklį galite įsigyti savo prekybos vietoje.
 Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra išvalyti ir sutepti alyva, turite juos pakeisti naujais.
 Kai nenaudojate plaukų kirpimo mašinėlės, uždėkite ant peiliukų specialią apsaugą.
 Visuomet laikykite plaukų kirpimo mašinėlę su apsauga ant peiliukų.

Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ES šalyse
Neišmeskite  prietaiso  kartu  su  buitinėmis  atliekomis.  Pagal  ES  direktyvose  reglamentuojamas  elektros  ir  elektronikos  prietaisų
pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas
atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ne ES šalyse
Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.
 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


