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Plaukų kirpimo mašinėlė

Naudojimo instrukcija

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.

Prietaiso dalių aprašymas
A Kirpimo peiliukas
B Įjungimo / išjungimo mygtukas
C Pakabinimo lankelis
D Maitinimo laidas
E 1 nr., prijungiamos šukos, kirpimo ilgis 1,5 mm
F 2 nr., prijungiamos šukos, kirpimo ilgis 4,5 mm
G 3 nr., prijungiamos šukos, kirpimo ilgis 6,0 mm
H Peiliuko apsauga
I Maitinimo laido blokelis
J Atsuktuvas
K Reguliavimoįrankis
L Šepetėlis valymui
M Alyva peiliukų sutepimui

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, peiliuką būtinai sutepkite alyva!

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 kintamoselektrossrovės lizdą. Informaciją apieįtampą rasiteinformacinėje plokštelėje.
• Niekadanelieskiteį vandenį įkritusio prietaiso.Nedelsdamiišjunkite prietaisą iš elektroslizdo.
• Niekadanenaudokiteprietaisovoniojearduše.
• Padėkite ar saugokiteprietaisą tokioje vietoje,kur jis negalėtų įkristi į vandenį (pavyzdžiui, į praustuvą). Užtikrinkite, kad

elektriniai prietaisai neturėtų sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais.
• Pasinaudoję prietaisu,nedelsdamiišjunkite maitinimolaido blokelį.
• Prieš valydamiprietaisą, išjunkite maitinimolaido blokelį.
• Šio prietaisonegalinaudotiasmenys(įskaitantir vaikus)turintys fizinių, sensorinių, protinių sutrikimų, taip pattie, 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 naudokitetik pagalpaskirtį, kaip parašyta naudojimoinstrukcijose.



Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
• Prietaisonenaudokite,jei pažeistasmaitinimolaidasar kištukas.Nenaudokiteprietaiso,jei jis veikia netinkamai,yra pažeistasar

buvo įkritęs į vandenį. Tokiu atveju, prietaisą patikrinkite, ar jį sutaisykiteįgaliotame priežiūros centre. Elektrinius prietaisus gali
sutaisyti tik tam tikrą elektrotechninį išsilavinimą turintys specialistai.

• Prietaisonenešiokite paėmę už maitinimolaido ir už jo nekabinkite.
• Laikykite prietaisą atokiaunuokarštų paviršių.
• Prieš prietaisą įkraudamiar padėdami į saugojimovietą, įsitikinkite, kadmaitinimolaidasnesusuktasarnesurištas.
• Į prietaisoertmesniekadanedėkite ir neleiskite,kadpapultų jokie objektai.
• Maitinimo laido blokelio niekadanenaudokitelauke.
• Prietaisoniekadanenaudokiteten,kur buvonaudotaaerozolio(purškiamo)ar išskiriamasdeguonis.
• Siekdaminesusižaloti, prietaisoniekadanenaudokite,jei pažeistaskirpimo peiliukas.
• Prietaisasdėl saugumoyra izoliuotasir peršviestas.Atitinka ESelektromagnetiniosuderinamumodirektyvą 2004/108/ECir

mažosįtampos elektroninio suderinamumo direktyvą 2006/95/EC.
Naudojimas

• Alyva sutepkiteprietaisokirpimo peiliuką (žr. 4 pav.)Nepripilite perdaug.
• Maitinimo laido blokelį įjunkite į maitinimolizdą.
• Naudodamiesiprietaisoįjungimo/ išjungimomygtuku,įjunkite prietaisą (žr. 1apav.),o baigę naudotiišjunkite (žr. 1bpav.).

Prijungiam ųjų šukų uždėjimas / nuėmimas
• Prijungiamąsiasšukaspridėkite priekirpimo peiliuko ir jasspauskitežemyn,kol išgirsite,kadjosužsifiksavo(žr. 2apav.).
• Šukasgalimanuimti jastraukiantrodyklepažymėtakryptimi (žr. 2b pav.).

Kirpimas naudojant prijungiam ąsias šukas
Prietaisą galima naudoti su prijungiamosiomis šukomis.Į prietaiso komplektaciją įeina: 1,5 mm, 4,5 mm ir 6 mm ilgio kirpimo šukos.
Valymas ir priežiūra

• Nemerkiteprietaisoį vandenį!
• Pokiekvienonaudojimonuoprietaisonuimkiteprijungiamąsiasšukasir naudodamiesišepetėliu išvalykite plaukusišpeiliuko.
• Norint pilnai išvalytu peiliukusnuimkite juosnuomašinėlės atsukdamivarštus(5 pav.).
• Prietaisokištukasir krovimo stovasvisadaturi būti švarus.
• Prietaisą valykite tik minkštu arbašiek tiek drėgnuskudurėliu. Nenaudokitetirpikli ų ar šveitimo priemonių!
• Kirpimo peiliuką galitevalyti naudodamihigieninį purškikl į, (užsakymonr. 4005-7051).Nenaudokitekitų valymopriemonių.
• Siekdami ilgai naudotis prietaisu ir išsaugotigerą jo būklę, prietaiso kirpimo peiliuką sutepkite alyva prieš ir po

kiekvieno naudojimo (žr. 4 pav.).Naudokite kirpimo peiliukų alyvą nr. 0230-1070 (talpa: 118 ml).
• Kirpimo peiliukų alyvą ir higieninį purškikl į galite įsigyti pasprietaisopardavėją arbaįgaliotamepriežiūroscentre. Jeikirpimo

peiliukas, nepaisant nuolatinio valymo ir tepimo alyva, nusidėvi, turėtumėte jį pakeisti.
• Kai prietaisonenaudojate,uždėkite kirpimo peiliuko apsaugą. Prietaisą į saugojimovietą visadadėkite sušia apsauga.

Kirpimo peiliuko įdėjimas / keitimas
• Išjunkite prietaisą naudodamiesiįjungimo/ išjungimomygtuku(žr. 1bpav.).
• Ištraukiteprietaisokištuką iš maitinimolizdo.
• Atsukiteabukirpimo peiliuką laikančius varžtus,nuimkiteviršutinį ir apatinį kirpimo peiliuką (žr. 5 pav.).
• Viršutinis ir apatiniskirpimo peiliukasturi būti sudedamaspagaltoliau išdėstytusnurodymus:

• naudodamiesiatsuktuvuiškirpimo peiliuko išsukitevaržtą (žr. 10apav.);
• nuimkiteviršutinį peiliuką, geležtę ir varžtusnuoapatiniopeiliuko.Varžtusatlaisvinkite,jų neišsukite(žr. 6 pav.);
• įstatykiteį prietaisą apatinę kirpimo peiliuko dalį taip,kaip parodytapaveikslėlyje (žr. 7 pav.);
• uždėkite viršutį kirpimo peiliuko junginį (žr. 6apav.)antapatiniopeiliuko (žr. 6bpav.)taip,kadplastikinė dalisbūtų gerai
įdėta į apatinį kirpimo peiliuką (žr. 8 pav.);

• stumkitegeležtę į priekį, kol ji pasieksprietaisopriekinę dalį (žr. 8apav.)Atstumastarpviršutinio ir apatiniokirpimo
peiliuko gali būti sumažintas iki minimumo arba paraleliai;

• pirmiausia,prilaikydamiviršutinį peiliuką , prisukitevieną varžtą, tadakitą (žr. 6apav.);
• išimkite kirpimo peiliuką (žr. 10bpav.)ir uždėkite jį antprietaiso;
•••• prisukiteabuvaržtus(žr. 5 pav.).

Prietaiso išmetimas ES šalyse
Prietaisoneišmeskitekartusubuitinėmis atliekomis.PagalESdirektyvą dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų tvarkymo,šis
prietaisasbejokio užmokesčio turi būti priimamasvietiniuoseatliekų tvarkymocentruoseir perdirbimocentruose.Tinkamai
tvarkydamiatliekasapsaugositegamtą ir žmonesnuopotencialiaikenksmingų medžiagų.
Prietaiso išmetimasneES šalyse.Nebenaudojamą prietaisą išmeskiteaplinkaidraugišku būdu,taip patvadovaudamiesi
vietiniais įstatymais.

Peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

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


