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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS!

DALIŲ APRAŠYMAS:

A – peiliukai
B – įjungimo/išjungimo mygtukas
C – įkrovimo indikatorius
D – įkrovimo stovelis
E – įkrovimo stovelio jung s
F – alyva sutepimui
G – šepetėlis valymui
H – šukutės-antgalis
I – adapteris
J – laidas

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 .

SAUGOS ĮSPĖJIMAI
Siekiant išveng  nelaimingų atsi kimų ar elektros šoko, prie pradedant naudo s elektriniu prietaisu, bū na įsisavin  žemiu pateiktą informaciją:

- Plaukų kirpimo mašinėle, skirta gyvūnams kirp , kirpkite k gyvūnų plaukus ar kailį.
- Laikykite prietaisą tokioje vietoje, kur jis negali įkris  į vandenį. Saugokite prietaisą nuo drėgmės (vandens ar kitų skysčių).
- Naudokite ir laikykite prietaisą k sausoje patalpoje.
- Šio prietaiso negali naudo  žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, 

kaip naudo s prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia a nkamų naudojimosi prietaisu 
žinių. Jei prietaisą naudoja vaikai, jie turėtų bū  prižiūrimi, kad nepradėtų žais  su prietaisu.

- Prietaisas turi bū  naudojamas pagal paskir , aprašytą šioje naudojimo instrukcijoje. Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Prietaisą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
- Nenaudokite patalpoje, kurioje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukas yra sugadintas, nes galite susižeis .
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet išjunkite jį.

SPECIFIKACIJOS
Variklis DC
Baterija NiMH
Įkrovimo laikas 120 min.
Veikimo laikas pilna įkrova Iki 100 min. (po 5 – 10 įkrovimo ciklų)
Matmenys 141 x 32 x 29 mm
Svoris 132 g
Garsumo lygis 60 dB (A) (25 cm atstumu)
Vibracija <2,5m/s2
Įkrovimo stovelis 72 x 96 x 58 mm, 61 g
Adapteris 12 W, 100–240 V, 50/60 Hz
Naudojimo temperatūra 0–40°C

TRIMERIO NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
Įkrovimas ir įjungimas

1. Įsi kinkite, kad jūsų naudojama el. nklo įtampa a nka nurodytą ant adapterio.
2. Įkiškite adapterio kištuką į įkrovimo stovelį, o k tuomet mai nimo kištuką į el. nklo lizdą.
3. Įsi kinkite, kad prietaisas išjungtas.
4. Uždėkite prietaisą ant įkrovimo stovelio.
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5. Pilnai įkraukite. Įkraunant indikatorius mirksės vienodais laiko intervalais. Įkrovimui pasibaigus, pasikeis indikatoriaus 
mirksėjimo intervalas (10/1). Nuėmus prietaisą nuo įkrovimo stovelio, indikatorius nebešviečia (energijos taupymo režimas).

6. Įjunkite prietaisą ON/OFF jungtuku. Po naudojimo juo išjunkite.

TRIMERIO NAUDOJIMAS SU ŠUKUTĖMIS
 Prietaisą galima naudo  su uždedamomis kirpimo šukutėmis.
 Šukutės turi 5 keičiamas kirpimo ilgio pozicijas.
 Kuo toliau šukutės užstumiamos ant peiliukų, tuo trumpesnis bus kirpimo ilgis.
 Kirpimo ilgis gali bū  reguliuojamas nuo 3 mm iki 6 mm.

Šukučių uždėjimas/nuėmimas:
1. Užstumkite šukutes ant peiliukų (4 a pav.), kol jos užsifiksuos.
2. Nuimkite kaip parodyta (4 b pav.), priešinga kryp mi nei uždėjote.

PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
- Nemerkite prietaiso į vandenį. Neleiskite drėgmei patek  į prietaiso vidų.
- Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ir dalių.
- Nemėginkite patys taisy  prietaiso. Gedimo ar laido pažeidimo atveju kreipkitės į servisą.
- Po kiekvieno plaukų kirpimo, išvalykite mašinėlės peiliukus specialiu šepetėliu.
- Prietaisą nuvalykite minkšta, lengvai sudrėkinta šluoste. Nenaudokite rpiklių ar švei klių.
- Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu dažnai juos sutep  specialia alyva (3 pav.). Naudokite k specialią alyvą, skirtą 

plaukų kirpimo mašinėlės peiliukams sutep .
- DĖMESIO: prieš pirmą naudojimą sutepkite peiliukus alyva ir palikite veik   5–10 min. laisva eiga.

VALYMO INSTRUKCIJA
1. Nuimkite šukutes (4 b pav.) ir pakelkite peiliukus nuo korpuso (6 a pav.)
2. Naudokite valymo šepetėlį, kad pašalintumėte įstrigusius plaukelius (7 pav.).
3. Valymo svirtelė taip pat gali bū  paspausta. Tai leis pašalin  tarp apa nių ir viršu nių peiliukų susikaupusius plaukelius.
4. Įkrovimo kontaktai ant prietaiso ir įkrovimo stovelio taip pat visuomet turėtų bū  švarūs. Valykite k išjungę iš el. nklo.
5. Sutepkite peiliukus alyva kaip parodyta (8 pav.).

DĖMESIO: jei peiliukų kirpimo efektyvumas sumažėjo, nepaisant pastovaus valymo ir tepimo, peiliukus reikia keis .

PEILIUKŲ PAKEITIMAS
1. Nuimkite peiliukus nuo korpuso rodyklės kryp mi (6 a pav.).
2. Pakeiskite peiliukus, paspausdami kaip parodyta (6 b pav.)

GALIMŲ TRIKDŽIŲ SPRENDIMAS
Problema Galima priežas s Sprendimas

Peiliukai kerpa blogai arba 
peša.

Nesutep  arba nusidėvėję peiliukai. Nuvalykite ir sutepkite peiliukus. Jei tai 
nepadeda, peiliukus reikia pakeis .

Peiliukai įpjovė odą. Pernelyg spausta prie odos. Nespauskite taip peiliukų prie odos.
Pažeis  peiliukai. Pa krinkite, ar peiliukai nėra pažeis . Jei taip, 

juos reikia pakeis .
Baterija veikia per trumpai. Peiliukai labai nešvarūs ir netep . Tai gali 

sumažin  baterijos veikimo laiką.
Nuvalykite ir sutepkite peiliukus po kiekvieno 

naudojimo. Jei tai nepadeda, gali bū , kad 
baterijos tarnavimo laikas baigiasi.

Ne ksliai rodo baterijos indikatorius. Pilnai iškraukite prietaisą ir vėl pilnai įkraukite 
nepertraukiamu procesu.

Baterijos indikatorius 
nešviečia.

Prietaisas ne nkamai uždėtas ant įkrovimo 
stovelio.

Tinkamai uždėkite prietaisą ant įkrovimo 
stovelio.

Naudojamas neoriginalus įkrovimo stovelis. Naudokite k pridedamą originalų įkroviklį.
Įkrovimo kontaktai nešvarūs. Nuvalykite įkrovimo kontaktus.
Kitas sutrikimas. Įsi kinkite, kad kištukas gerai įkištas. 

Pa krinkite, ar nepažeistas laidas.
Susidūrus su neaprašytu trikdžiu, prašome kreip s į servisą. Nemėginkite prietaiso taisy  patys.

NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS

Neišmeskite prietaiso kartu su bui nėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos 
prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vie niuose atliekų surinkimo punktuose ar 
perdirbimo centruose. Pašalinkite k išsikrovusius elementus! Baterijas išmeskite į spec. konteinerius ar pristatykite į 
perdirbimo punktą. Tinkamas atliekų šalinimas už krina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų 
atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


