GITOUTL
Profesionali plaukų kantavimo
mašinėlė - trimeris
Prekė gali atrodyti kitaip negu parodyta

Naudojimo ir priežiūros instrukcijos

G-I

LIETUVIŲ K.
Prieš naudodami naują „Andis“ kirpimo mašinėlę, perskaitykite šias
instrukcijas. Tinkamai pasirūpinkite šiuo kruopščiai suprojektuotu,
didelio tikslumo prietaisu, ir jis jums tarnaus ilgus metus.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis
bendrų saugos taisyklių, tarp jų: Prieš naudodamiesi
„Andis“ trimeriu, būtinai perskaitykite naudojimosi
instrukcijas. Šis gaminys nėra skirtas vaikams.
PAVOJUS: Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką:
1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokiu būdu jo nelieskite.
Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio.
Niekada nenaudokite kirpimo mašinėlės šalia vandens.
2. Nenaudokite prietaiso, jei maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali įkristi į
vonią arba kriauklę. Jokiu būdu neįmerkite prietaiso į
vandenį ar kitą skystį.
4. Visada išjunkite šį prietaisą iš elektros tinklo iš karto po
naudojimo. Atjunkite, laikydami ir traukdami už kištuko, o
ne už laido.
5. Prieš valydami atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo.

ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti gaisro, elektros

smūgio ar prietaiso sugadinimo pavojų bei
sužalojimų pavojų:

1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į
elektros lizdą.
2. Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo
arba protinių gebėjimų asmenys ir
2

turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą
tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su
prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus.
3. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
4. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį, kaip aprašyta
šiame vadove. Nenaudokite kitų priedų, nei
rekomenduoja „Andis“.
5. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas arba
kištukas, jei jis neveikia tinkamai arba jei jis sugedo arba
buvo nukritęs, arba jei buvo įkritęs į vandenį. Grąžinkite
prietaisą į „Andis“ įgaliotą techninės priežiūros centrą,
kuriame jis bus patikrintas arba pataisytas.
6. Laikykite laidą atokiau nuo karštų paviršių.
7. Niekada nekiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose
naudojami aerozoliniai produktai (aerozoliai) arba kur
tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukas arba šukos yra
pažeisti. Jie gali pažeisti jūsų odą.
10. Norėdami išjungti, nustatykite į padėtį „OFF“ tada
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
11. Dažnai tepkite peiliukus. Naudojimo metu peiliukai
gali įkaisti.
12. Laikykite prietaisą sausai.
13. Nenupjaukite adapterio / kištuko.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS TIK PLAUKŲ KIRPIMUI
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Prieš užvesdami kirpimo mašinėlę, nuimkite peiliukų apsaugą (kai kuriuose
modeliuose peiliukų apsaugos gali nebūti). Įjunkite laidą į elektros lizdą.
Naudokite 230 voltų, 50 Hz kintamą elektros srovę arba srovę, nurodytą ant
prietaiso. Norėdami įjungti kirpimo mašinėlę, nustatykite mygtuką į padėtį „ON“,
norėdami sustoti, perjunkite jungiklį atgal į pradinę padėtį. Baigę darbą su
„Andis“ kirpimo mašinėle, užvyniokite laidą ir laikykite ją saugioje vietoje.
Kai kuriuose prietaisuose yra fiksuotas kištukas; kai kuriuose yra universalus
įvesties maitinimo adapteris, kuriame naudojami nuimami kištukai. Šie prietaisai
aprašyti toliau pateiktose instrukcijose. Prietaisams su fiksuotu kištuku kištuko
adapterio prijungti nereikia.

UNIVERSALUS MAITINIMO ADAPTERIS

Šiame įrenginyje yra universalus įvesties maitinimo adapteris (A pav.) Keičiami
įvesties kištukai yra naudojami daugumoje šalių visame pasaulyje (kištukai
skiriasi, priklausomai nuo prietaiso):
Europa: paprastai naudojamas kontinentinėje Europoje (B pav.)
SAA: paprastai naudojamas Australijoje (C pav.)
D. Britanija: paprastai naudojamas Didžiojoje Britanijoje (D pav.)
Brazilija: paprastai naudojamas Brazilijoje (E pav.)
JAV: paprastai naudojamas Jungtinėse Valstijose (F pav.)

ĮVESTIES KIŠTUKO ĮJUNGIMAS

1. Atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros tinklo lizdo.
2. Įkiškite kištuko viršuje esančias ąseles į maitinimo adapterio lizdus. (G pav.)
3. Stumkite maitinimo adapterio apatinę pusę, kol ji užsifiksuos.

ĮVESTIES KIŠTUKO ATJUNGIMAS

1. Atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros tinklo lizdo.
2. Paspauskite ąselę dangtelio apačioje, kol ją bus galima ištraukti iš adapterio.
A
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NAUDOTOJO ATLIEKAMA PRIEŽIŪRA

Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir
imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.
Vidinės kirpimo mašinėlės detalės dar gamykloje yra suteptos alyva. Išskyrus
rekomenduojamą techninę priežiūrą, aprašytą šiame vadove, jokios kitos
techninės priežiūros prietaisui nereikia. Prireikus, ją gali atlikti „Andis Company“
arba „Andis“ įgaliotas techninės priežiūros centras.

„ANDIS“ PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA

Peiliukus reikia tepti prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Jei prietaisas
palieka dryželius arba pradeda lėčiau veikti, tai reiškia, kad jį reikia sutepti alyva.
Kad alyva nepatektų į variklį, kirpimo mašinėlę reikia laikyti tokioje padėtyje,
kaip parodyta H pav. Kelis lašelius alyvos užlašinkite ant peiliukų viršutinės ir
šoninės dalies (Pav. I). Nuplaukite alyvos perteklių su minkšta sausa šluoste.
Purškiami tepalai nepakankamai sutepa peiliukus, tačiau puikiai juos vėsina. Kad
išvengtumėte sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius arba pažeistus
peiliukus. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar netgi senu dantų
šepetėliu. Kad nuvalytumėte ašmenis, rekomenduojame pamerkti įjungtą
prietaisą į negilų indą su alyva „Andis Blade Care Plus“. Tokiu būdu pašalinsite
visus tarp peiliukų susikaupusius plaukus ir nešvarumus. Baigę valymą, išjunkite
prietaisą, o peiliukus nusausinkite minkšta sausa šluoste ir vėl pradėkite kirpti.

GAMYKLOS REMONTO CENTRAS

Kai „Andis“ kirpimo mašinėlės peiliukai po daugkartinio naudojimo atšimpa,
patariame įsigyti naujus iš „Andis“ tiekėjo arba „Andis“ įgalioto techninės
priežiūros centro.

TINKAMAS GAMINIO UTILIZAVIMAS

Šis ženklinimas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos
žalos aplinkai arba žmonių sveikatai dėl netvarkingo atliekų šalinimo,
perdirbkite gaminį atsakingai ir prisidėkite prie antrinių žaliavų išteklių
tausojimo. Priduokite nebereikalingą prietaisą į surinkimo punktą arba
kreipkitės į parduotuvę, kurioje jį įsigijote. Jie nugabens šį gaminį
saugiam aplinkai nekenkiančiam perdirbimui.
ATSARGIAI! Nenaudokite „Andis“ kirpimo mašinėlės, kai naudojate vandens
maišytuvą; niekada nenaudokite kirpimo mašinėlės po tekančiu vandeniu arba
panardinę į vandenį. Kyla elektros smūgio ir mašinėlės sugadinimo pavojus. Jei
nesilaikote šio nurodymo, „Andis Company“ neatsako už kylančią žalą.
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G-I modelis (100-240V, 50-60 Hz)
Norėdami rasti „Andis“ įgaliotą techninės priežiūros centrą arba
susipažinti su šia vadovu, apsilankykite www.andis.com

PASILIKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

