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Svarbi saugumo informacija
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. Prieš naudodami prietaisą, 

perskaitykite visus saugumo perspėjimus.

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 .

 Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę k žmonių plaukams kirp .

 Prietaisas nepritaikytas komerciniam naudojimui.

 Junkite prietaisą k į  nkamos įtampos kintamosios srovės lizdą. Informaciją apie prietaiso naudojamą srovės įtampą

rasite e ketėje.

 Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo lizdo.

 Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje ar duše.

 Laikykite ir naudokite elektrinius prietaisus ten, kur jie negalėtų įkris  į kriauklę ar vonią. Neleiskite, kad ant prietaisų

patektų vandens ir kitų skysčių.

 Baigę naudo  prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės, nebent norite prietaisą įkrau .

 Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Vaikai, sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo ir/ar

reikiamų žinių  stokos, prietaisu naudo s gali  k  prieš  tai  nkamai apmoky  arba prižiūrimi  už jų  saugumą atsakingų asmenų.

Neleiskite vaikams žais  su prietaisu.

 Naudokite  prietaisą  k  pagal  naudojimo instrukcijose  nurodytą  paskir .  Naudokite  k  gamintojo  rekomenduojamus

prietaiso priedus.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pažeistas, pradėjo prastai veik  arba

buvo įkritęs  į  vandenį.  Tokiu atveju kreipkitės į  įgaliotą techninio aptarnavimo centrą,  kad jo specialistai  apžiūrėtų ir  pataisytų

prietaisą. Leiskite elektrinius prietaisus taisy  k patyrusiems įgalio ems specialistams.

 Neneškite prietaiso, laikydami už laido, ir nenaudokite laido kaip rankenėlės.

 Laikykite prietaisą toliau nuo įkaitusių paviršių.

 Įsi kinkite, kad prietaiso laidas nėra sulinkęs ar susivyniojęs, ypač padedant prietaisą saugo  ar jį įkraunant.

 Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų ir neleiskite, kad į jas kas nors įkristų.

 Laikykite ir saugokite prietaisą k sausose patalpose.

 Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeis  jo ašmenys, nes galite susižeis .

 Nenaudokite  vienkar nių  baterijų.  Įsigykite  prietaisui  nkamų  įkraunamų  baterijų,  kreipdamiesi  į  įgaliotą  techninio

aptarnavimo centrą.

 Prietaise  įrengta  apsauginė  izoliacija  ir  jis  nekuria  radioelektroninių  trukdžių.  Prietaisas  a nka  Europos  Sąjungos

elektromagne nio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos direktyvą 2006/95/EC.

Nemeskite a tarnavusių įkraunamų ar vienkar nių baterijų kartu su bui nėmis atliekomis. Visiškai jas iškraukite ir k tada 

išmeskite, laikydamiesi Jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių įstatymų.

Belaidis naudojimas ir baterijos įkrovimas
 Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką [2b pav.]. Prietaisas krausis, k nustačius OFF padė .

 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso [1 pav.].

 Baterijai esant visiškai įkrautai, prietaisas, neįjungtas į rozetę, veiks iki 180 minučių.

 Dėmesio:  ne nkamai  ar  nepakankamai  reguliariai  prižiūrint  kirpimo  ašmenis,  naudojimo  trukmė  gali  pastebimai

sutrumpė . Prietaisas visiškai įsikraus per maždaug 60 minučių.

Kirpimo galvučių prijungimas/nuėmimas
 Prijunkite kirpimo galvutę prie ašmenų, paspausdami ją link korpuso taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų [3a pav.].

 Nuimkite kirpimo galvutę, patraukdami tvir nimo kabliuką rodyklės kryp mi [3b pav.].

Kirpimas, naudojant reguliuojamo ilgio kirpimo galvutę

 Pridėkite centrinę kirpimo galvutės dalį prie ašmenų ir pastumkite ją taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų es užraktu

[4a pav.]. Stumkite galvutę link ašmenų tol, kol išgirsite spragtelėjimą [4b pav.].
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 Naudokite kirpimo ilgio reguliatorių, kad nustatytumėte reikiamą kirpimo ilgį [5/6 pav.]:

o 1 lygis = labai trumpa barzdelė = 2 mm;

o 2 lygis = trumpa barzdelė = 4 mm;

o 3 lygis = trumpas / vidu nis ilgis = 6 mm;

o 4 lygis = vidu nis ilgis = 8 mm;

o 5 lygis = vidu nis ilgis = 10 mm;

o 6 lygis = didelis ilgis = 12 mm.

 Nuimkite kirpimo galvutę, paspausdami tvir nimo kabliuką ir patraukdami galvutę priešinga rodyklei kryp mi [4c pav.].

Ašmenų ir kirpimo priedų kei mas
 Išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką [2b pav.].

 Nuimkite ašmenis ar kirpimo priedą, patraukdami juos tolyn nuo korpuso rodyklės kryp mi [7a pav.].

 Norėdami prijung  kirpimo priedą ar naujus ašmenis, įstatykite jų tvir nimo kabliuką į korpuso angą ir paspauskite taip,

kad jie spragtelėdami užsifiksuotų [7b pav.].

Barzdos kirpimas ir formavimas
Šioje skiltyje pateiksime keletą pasiūlymų, kaip geriausiai naudo  prietaisą, norint kirp  barzdą ir koreguo  jos formą. Visuomet

galite vadovau s ir savo pa r mi bei skoniu.

1. Iššukuokite barzdą plaukų augimo kryp mi, kad visi plaukeliai būtų nukerpami tolygiai. 

2. Prijunkite reguliuojamo ilgio kirpimo galvutę. Pradėkite kirp , nustatę ilgesnį kirpimo ilgį.  Laikykite prietaisą taip, kad

ašmenys būtų atsuk  į Jus [12 pav.].

Geriausius rezultatus gausite, pradėję kirp  nuo žandenų ir atsargiai judindami prietaisą žemyn link kaklo. Kirpkite plaukus greta

smakro  atsargiais,  tolygiais,  švelniais  judesiais  pagal  plaukų  augimo  kryp .  Kerpant  prieš  barzdos  augimo  kryp ,  plaukai  bus

nukerpami kur kas trumpiau ir ne visada tolygiai.

Palaipsniui parinkite trumpesnio kirpimo parink s, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. 

Jei norite, galite kirp  plaukus apie ausis ir po smakru, nustatę trumpesnio kirpimo padė . Nustatykite ilgesnio kirpimo parink ,

kirpdami barzdą smakro ir veido zonoje.

Pasku nis  pasirinktas  ilgio  nustatymas  automa škai  išsaugomas,  nuėmus  reguliuojamo  ilgio  galvutę.  Prieš  pradėdami  kirp ,

įsi kinkite, kad galvutė gerai prijungta prie prietaiso korpuso.

3. Norėdami paryškin  barzdos augimo liniją, nuimkite kirpimo galvutę. Laikykite trimerį taip, kad ašmenys žiūrėtų į Jus.

Pradėkite kirp  po smakru ir kirpkite link žandikaulio bei ausų. Paryškinkite barzdos liniją po apa niu žandikauliu, tęsdami kirpimą

link ausų ir plaukų augimo linijos [15 pav.].

4. Paryškinkite barzdos augimo liniją, judindami prietaisą iš viršaus į apačią. Pradėkite nuo suformuotos barzdos augimo

linijos, pamažu judindami prietaisą nuo smakro link ausų. Apkirpkite zoną po barzdos augimo linija [15 pav.].

5. Tokiu pačiu būdu paryškinkite viršu nę barzdos augimo liniją.

6. Pabaikite kirp , pasirinkę kontūravimo ašmenis. Jie skir  žandenų, smailios „goatee“ barzdelės ir panašiems kirpimams

[13-14 pav.].

 Naudokite įpras nius ašmenis, kad paryškintumėte žandenas, ūsus ir ilgas barzdas bei apkirptumėte kaklo plaukus.

Suformuokite pageidaujamą plaukų ir barzdos formą, lėtai judindami prietaisą iš viršaus į apačią.

 Naudokite įpras nius ašmenis, kirpdami rankų ir kojų plaukus.

Galite naudo  prietaisą, norėdami sutrumpin  rankų ir kojų plaukus. Pradėkite kirp , nustatę ilgesnio kirpimo nustatymą. Pamažu

mažinkite kirpimo ilgį, kol pasieksite pageidaujamą.

 Naudokite įpras nius ašmenis, kirpdami krū nės ir pilvo plaukus.

Galite naudo  prietaisą, norėdami sutrumpin  kūno plaukus. Judinkite prietaisą iš apačios į viršų. Pradėkite kirp , nustatę ilgesnio

kirpimo nustatymą. Pamažu mažinkite kirpimo ilgį, kol pasieksite pageidaujamą.

 Naudokite sku mosi priedą, kad pašalintumėte viso kūno plaukus.

Šis priedas nka viso kūno plaukams šalin . Vadovaukitės aukščiau aprašytomis kirpimo rekomendacijomis. Įtempkite odą kirpimo

vietoje ir skuskite prieš plaukų augimo kryp .

 Naudokite standar nius ir kontūravimo ašmenis intymių vietų plaukų kirpimui.

1. Prijunkite reguliuojamo ilgio kirpimo ašmenis ir nustatykite ilgo kirpimo parink . Pradėkite kirp , judindami prietaisą iš

viršaus į apačią. Pamažu nustatykite vis trumpesnio kirpimo nustatymus. 

2. Rinkitės  kontūravimo ašmenis,  kad  apkirptumėte  plaukus  sunkiai  pasiekiamose  kūno  vietose.  Kirpdami  nepamirškite

įtemp  odos. Lėtai judinkite prietaisą tol, kol pasieksite pageidaujamų rezultatų.

3. Rinkitės sku mo priedą švelniam intymių vietų plaukų nusku mui.

 Naudokite kontūravimo ašmenis nosies plaukų kirpimui.
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Įsi kinkite, kad šnervės yra visiškai švarios. Lėtai judinkite ašmenis, kišdami juos ne giliau nei 6 mm į kiekvieną šnervę.

 Naudokite kontūravimo ašmenis ausų plaukų kirpimui.

Išvalykite  išorines ausų dalis. Viena ranka prispaudę ausį, kita judinkite ašmenis, kišdami juos ne giliau nei 6 mm į kiekvienos išorinę

ausies dalį.

DĖMESIO: nekiškite kontūravimo ašmenų ar kitų pašalinių daiktų į vidinę usį. 

Lėtai judinkite kontūravimo ašmenis palei išorinės ausies kraštus, kad pašalintumėte perteklinius plaukus.

 Naudokite kontūravimo ašmenis antakiams kirp .

Lėtai perleiskite kontūravimo ašmenis virš antakių, kad sutrumpintumėte išlindusius plaukus. 

Norėdami už krin  vienodą antakių plaukų ilgį,  pareguliuokite tarpą tarp ašmenų. Nespauskite ašmenų prie antakių, nes galite

pernelyg trumpai juos apkirp .

Kirpimas, naudojant prijungiamas kirpimo galvutes
Prietaisas parduodamas su 3 kirpimo galvutėmis ir 3 T-ašmenų kirpimo priedais. Kiekvienas iš jų yra trumpo, vidu nio arba ilgo

kirpimo.

Standar niai kartu su prietaisu parduodami kirpimo priedai:

 Kirpimo galvutės: 1 mm, 3 mm ir 5 mm kirpimo ilgiai.

 T-ašmenys: 3 mm, 6 mm ir 9 mm kirpimo ilgiai.

Šie kirpimo priedai skir  ksliam kirpimui, s lingos trumpos barzdelės formavimui ir barzdos kontūrų paryškinimui. Kirpkite plaukų

augimo kryp mi. Kirpdami prieš plaukų augimo kryp , gausite trumpesnius rezultatus.

Naudojimas be kirpimo galvučių

 Kirpkite, nenaudodami kirpimo galvučių, jeigu norite pakoreguo  barzdos formą ir kontūrus ar apkirp  ūsus.

 Norėdami paryškin  barzdos  kontūrus,  apsukite  prietaisą.  Judinkite  viršu nius  prietaiso ašmenis  trumpais  ver kaliais

judesiais tolyn nuo barzdos [15 pav.].

Valymas ir priežiūra
 Nemerkite prietaiso į vandenį.

 Kaskart baigę naudo  prietaisą, nuimkite kirpimo galvutę. Pašalinkite nukirptus plaukus nuo korpuso ir ašmenų specialiu

valymo šepetėliu [8 pav.]. Norėdami tai padary , nuimkite ašmenis [7a pav.].

 Valykite  ašmenis,  kaskart  baigę  naudo  prietaisą.  Nuimkite  sku mo galvutę,  paspausdami  abiejose  pusėse  esančius

mygtukus, kad ją atleistumėte [9 pav.]. Nuvalykite ašmenis specialiu valymo šepetėliu.

 Valykite prietaiso korpusą k minkštu, sudrėkintu skudurėliu. Valymui nenaudokite rpiklių ar ėsdinančių valiklių. 

 Prietaisas tarnaus ilgiau ir gausite geresnius rezultatus, jeigu reguliariai (kaskart panaudoję prietaisą) tepsite ašmenis

aliejuku [10 pav.]. Tam naudokite k specialų ašmenų aliejuką Nr. 1854-7935 (200 ml).

 Įsigykite ašmenų aliejuko, kreipdamiesi į pardavėją ar įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 Jeigu, reguliariai  valant [8 pav.] ir  tepant ašmenis aliejuku [10 pav.], ilgainiui  suprastėja prietaiso veikimas, pakeiskite

ašmenis naujais [7 pav.].

 Norėdami įsigy  atsarginių ašmenų ir kirpimo priedų komplektų, kreipkitės į pardavėją ar įgaliotą klientų aptarnavimo

centrą.

 Baigę valy , prijunkite kirpimo galvutę, kad apsaugotumėte ašmenis.

Perbrauktas  šiukšlių  dėžės  simbolis  reiškia,  kad  Europos  Sąjungos  šalyse  draudžiama  išmes  a tarnavusius  elektrinius  ir

elektroninius  prietaisus  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Nuneškite  a tarnavusį  prietaisą  į  specialų  bui nių  atliekų  perdirbimo

punktą.

Prieš išmesdami prietaisą, visiškai iškraukite jo baterijas. Tinkamai išmesdami prietaisą, saugokite aplinką ir savo bei aplinkinių

sveikatą.
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