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SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu, būtinai perskaitykite
naudojimosi instrukcijas.
PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:
1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokiu būdu jo nelieskite. Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio. Niekada
nenaudokite mašinėlės prie vandens.
2. Nenaudokite prietaiso jei maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali sušlapti. Jokiu būdu neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Baigę naudotis prietaisu visada išjunkite jį iš maitinimo šaltinio. Ištraukite laikydami už kištuko ne už maitinimo laido.
Prietaisą būtina išjungti iš maitinimo šaltinio prieš valant, nuimant ar uždedant priedus.
DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:
1. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą.
2. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tiems, kuriems trūksta žinių ir
patirties juo naudotis, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi ar apmokomi atsakingo asmens.
3. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų, nei rekomenduoja Andis.
5. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis neveikia taip, kaip turėtų, arba jei jis
buvo nukritęs, įkritęs į vandenį ar kitaip pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą Andis techninio aptarnavimo centrą, kuriame jis
bus patikrintas arba pataisytas.
6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Niekada nekiškite pašalinių objektų į prietaiso angas.
8. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerozoliniai produktai (purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
9. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys pažeisti. Tai gali pažeisti jūsų odą.
10. Norint išjungti nustatykite į poziciją „OFF“ tada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
11. Nenaudokite prailgintojo su šiuo prietaisu.
12. Naudojant prailgintoją pagamintą ne Andis rizikuojate gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų.
13. Nebandykite išardyti prietaiso maitinimo laido ar kištuko. Neteisingai surinkus iš naujo prietaisas gali užsidegti arba nutrenkti
elektros šokas.
14. Baterija esanti šiame prietaise buvo sukurta pakankamai saugiam naudojimui. Tačiau kaip ir visos baterijos ilgainiui ji išsikraus.
Neardykite mašinėlės norėdami pakeisti bateriją.
15. Baterijos gali sukelti žalos aplinkai jeigu ji išmetama su kitomis buitinėmis atliekomis. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo
įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.
16. Įspėjimas: Niekada nelieskite metalinių dalių norint išvengti trumpo sujungimo. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu,
kad išvengti rimtų nelaimių.
17. Laikykite prietaisą sausą.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
MODELIAMS SU NUIMAMAIS KIŠTUKAIS
(Kištukai gali skirtis pagal modelius)
UNIVERSLUS MAITINIMO BLOKAS
1. Išimkite sieninį maitinimo bloką ir mašinėlę iš pakuotės.
2. Šią mašinėlę gaunate kartu su universaliu maitinimo bloku su pakeičiamais kištukais. (Pav. A-E)
3. Norint prijungti norimą kištuką sulyginkite angas esančias ant kištuko su kištuku ant maitinimo bloko ir sujunkite. Kištukas
užsifiksuos kada bus tinkamai įkištas. Norint nuimti suraskite mygtuką ant kurio parašyta „Push“ easantį ant maitinimo bloko.
Paspauskite mygtuką ir nuimkite kištuką nuo maitinimo bloko. Visi skirtingų šalių kištukai užsideda ir nusiima vienodai (Pav. F).
4. Įkiškite maitinimo laidą į lizdą esantį mašinėlės apačioje (Pav. G) ir tada įjunkite maitinimo bloką į maitinimo lizdą.

2

ĮKROVIMAS
Šis pakrovėjas yra skirtas naudoti tik su Andis LCL plaukų kirpimo mašinėle ličio jonų baterija, kurios talpa yra 4.5V – 1.2A. Išimkite
mašinėlę ir maitinimo bloką iš dėžutės. Įjunkite maitinimo bloką į 100-120V, 50-60 kintamosios srovės maitinimo šaltinį arba pagal
jūsų vietovės jėgos standartus. Mašinėlės įjungimo/išjungimo mygtukas turi būti išjungtame rėžime norint, kad baterija krautųsi.
Įjunkite maitinimo laidą į įėjimą esantį mašinėlės apačioje (Pav. G). Žalia krovimosi lemputė turi užsidegti. Baterijai pilnai pasikrovus,
žalia lemputė užges.
Šis prietaisas nėra įkraunamas gamykloje. Prieš naudojant pirmą kartą pakraukite prietaisą mažiausiai 3-5 valandas. Su pilnai
pakrauta baterija mašinėlė gali būti naudojama dvi valandas. Po pirmo naudojimo mašinėlė pasikraus mažiausiai po 90
minučių.
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.
PRIETAISUI NESIKRAUNANT
1. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinyje yra įtampa (patikrinkite su prietaisu, kuris žinote, kad veikia).
2. Įsitikinkite, kad mašinėlės ON/OFF mygtuku nustatyta OFF padėtis.
3. Patikrinkite ar maitinimo laidas yra tvirtai įjungtas į prietaisą.
4. Jeigu prietaisas vistiek nesikrauna grąžinkite prietaisą į Andis tiekėjui arba Andis autorizuotam techninio aptarnavimo
centrui, kad pataisytų arba pakeistų prietaisą.
NAUDOKITE SU MAITINIMO LAIDU
Jeigu barzdaskutė išsijungs ja besinaudojant, galite ją įjungti į maitinimo šaltinį ir tęsti ja naudotis. Kada naudojatės barzdaskute su
pajungtu maitinimo laidu žalia krovimosi lemputė neužsidegs, nors ir barzdaskutė bus nepilnai ar pilnai įkrauta. Barzdaskutė nesikraus
kol bus naudojama su pajungtu maitinimo laidu.
KIRPIMO GALVUČIŲ NAUDOJIMAS
(Kai kurie modeliai neturi kirpimo galvučių. Galvučių ilgis ir skaičius priklauso nuo mašinėlės modelio.)
Norėdami naudoti kirpimo galvutes, prijunkite priekinę kirpimo galvutės dalį prie viršutinės kirpimo ašmenų dalies, pastumkite
apatinę galvutės dalį ašmenų apačios link ir įsitikinkite, kad ji spragtelėdama užsifiksavo (H ir I pav.). Kad sužinotumėte kirpimo
galvučių kirpimo ilgį, žr. žemiau esančią lentelę. Kirpimo ilgis priklauso nuo kirpimo ašmenų padėties odos atžvilgiu, plaukų storio ir
tekstūros.
AŠMENŲ REGULIAVIMAS
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Andis mašinėlės ašmenis labai lengva reguliuoti. Tiesiog sprigtelkite reguliavimo svirtį su nykščiu. Vertikalioje pozicijoje ašmenys
nustatyti kirpti smulkiu, trumpu kirpimu (Pav. J).

Apibūdinimas
Standartiniai ašmenys
1/8“ šukos
1/4“ šukos
3/8“ šukos
1/2“ šukos
3/4“ šukos
1“ šukos

KIRPIMO VADOVAS
Kirpimo kryptis
Tiesaus kirpimo apytikslis
kirpimo ilgis
Plauko augimo kryptimi
1/16“ (1.6 mm)
Prieš plauko augimo kryptį
1/32“ (0.8 mm)
Plauko augimo kryptimi
1/4“ (6.4 mm)
Prieš plauko augimo kryptį
1/8“ (3.2 mm)
Plauko augimo kryptimi
3/8“ (9.5 mm)
Prieš plauko augimo kryptį
1/4“ (6.4 mm)
Plauko augimo kryptimi
1/2" (12.7 mm)
Prieš plauko augimo kryptį
3/8" (9.5 mm)
Plauko augimo kryptimi
5/8" (15.9 mm)
Prieš plauko augimo kryptį
1/2" (12.7 mm)
Plauko augimo kryptimi
7/8" (22.2 mm)
Prieš plauko augimo kryptį
3/4" (19.0 mm)
Plauko augimo kryptimi
1-1/8" (28.6 mm)
Prieš plauko augimo kryptį
1" (25.4 mm)

Šiurkštaus kirpimo apytikslis
kirpimo ilgis
3/16“ (4.8 mm)
1/8“ (3.2 mm)
3/8“ (9.5 mm)
1/4“ (6.4 mm)
1/2“ (12.7 mm)
3/8“ (9.5 mm)
5/8" (15.9 mm)
1/2" (12.7 mm)
7/8" (22.2 mm)
5/8" (15.9 mm)
1-1/8" (28.6 mm)
1" (25.4 mm)
1-3/8" (34.9 mm)
1-1/4" (31.8 mm)

VARTOTOJO PRIEŽIŪRA
Valymas ir priežiūra negali būti atliekama vaikų be priežiūros.
Vidinės kirpimo mašinėlės detalės dar gamykloje pateptos alyva. Prižiūrėkite prietaisą tik pagal naudotojo vadove esančius nurodymus
ir patys nesiimkite papildomų prietaiso tvarkymo darbų. Jei prietaisą reikia taisyti, tai atlikti leiskite kvalifikuotam ANDIS įgalioto
techninio aptarnavimo centro personalui.
AŠMENŲ TEMPERATŪRA
Dėl didelio greičio, naudojimo metu ašmenys gali įkaisti, todėl nuolatos juos tikrinkite. Jei jie pernelyg įkaito, panardinkite ašmenis į
specialią ašmenų priežiūros priemonę „Andis Blade Care Plus“ arba „Andis Cool Care Plus“ ir tada į „Andis Clipper Oil“. Jei turite
tokio paties dydžio ašmenų, pakeiskite įkaitusius ašmenis kitais.
AŠMENŲ PRIEŽIŪRA
Peiliukus sutepti būtina prieš ir po kiekvieno naudojimo bei jo metu. Jei jūsų prietaisas palieka dryželiu arba pradeda lėčiau dirbti tai
tada greičiausiai jį reikia ištepti alyva. Kelis lašelius alyvos tepkite ant ašmenų viršutinės ir šoninės dalies (žr. Pav. K). Minkšta, sausa
šluoste nuvalykite alyvos perteklių. Purškiami lubrikantai nepakankamai sutepa ašmenis, tačiau puikiai juos vėsina. Kad išvengtumėte
sužeidimų, visuomet pakeiskite sulūžusius ar pažeistus ašmenis. Plaukus iš ašmenų išvalysite mažu šepetėliu ar netgi senu dantų
šepetėliu. Kad nuvalytumėte ašmenis, rekomenduojame pamerkti įjungtą prietaisą (tik ašmenis!) į negilų indą su alyva „Andis Clipper
Oil“. Tokiu būdu pašalinsite visus susikaupusius plaukus ir nešvarumus. Baigę valymą, išjunkite prietaisą, o ašmenis nusausinkite
sausa šluoste. Dabar vėl galite naudoti prietaisą. Jei po valymo ašmenys kerpa nekokybiškai, tarp viršutinių ir apatinių ašmenų gali būti
įstrigusių plaukų. Jei taip nutiktų, nuimkite ašmenis nuo prietaiso. Stumkite viršutinius ašmenis į vieną pusę, bet nenuimkite jų visiškai
nuo prietaiso. Sausa šluoste nuvalykite tarp ašmenų esantį paviršių. Lašelį alyvos užtepkite toje vietoje, kur susikerta viršutiniai ir
apatiniai ašmenys bei ant pagrindo, kuriuo slankiojami ašmenys. Dabar viršutinius ašmenis pastumkite į kitą pusę ir kartokite aprašytus
veiksmus. Baigę procedūrą, sulygiuokite viršutinius ir apatinius ašmenis. Prietaisą laikykite taip, kad ašmenys būtų nukreipti į apačią:
tai padės išvengti alyvos patekimo į prietaiso korpusą.
AŠMENŲ NUĖMIMAS IR KEITIMAS
Norėdami nuimti mašinėlės ašmenis, išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo. Apverskite kirpimo mašinėlę taip, kad ašmenų dantukai
žiūrėtų žemyn. Atlikdami šiuos veiksmus, galite padėti kirpimo mašinėlę ant plokščio paviršiaus. Atsuktuvu atsukite du
ašmenų varžtus. Nuimkite ašmenis.
Prijunkite naują ašmenų komplektą taip, kad gerai susijungtų ašmenų sankaba ir mašinėlės armatūros smaigė (Pav. L). Prieš naudojant
prietaisą, ašmenų įtempimo reguliuoti nereikės, nes jis iš anksto nustatomas gamykloje. Išlygiuokite ašmenyse esančias skylutes
varžtams ir varžtų įsukimo vietas ant prietaiso korpuso. Atgal įsukite varžtus. Prieš iki galo įsukdami ašmenų varžtus, įsitikinkite, kad
ašmenys ir korpusas yra tinkamai išlygiuoti (jie turėtų atsidurti paraleliai). Užsukite varžtus.
LIČIO-JONŲ BATERIJOS VARTOJIMO VADOVAS
1. Ličio-jonų baterija neturi „atminties efekto“ kaip nikelio-metalo hibrido (NiMH) ar nikelio kadmio (NiCd) baterijos. Galite
pradėti krauti bateriją bet kada pilnam įkrovimui ar naudoti bateriją prieš jai pilnai pasikrovus. Kaip ir daugelis kitų
pakraunamų baterijų, ličio-jonų baterijos geriausiai dirba dažnai naudojant.
2. Jeigu mašinėlės nenaudosite keletą mėnesių ir norite, kad baterija tarnautų kuo ilgiau, stenkitės mašinėlę laikyti nepilnai
iškrautą. Jeigu norite iškrauti bateriją, palikite mašinėlę įjungtą iki kol ji išsikraus.
3. Nelaikykite mašinėlės žemesnėje temperatūroje nei 10℃ ir ne didesnėje nei 40℃. Nelaikykite drėgniose vietose.
4. Nepalikite mašinėlės prie šilumos angų, radiatorių ar saulėtoje vietoje. Geriausiai baterija krausis pastovios temperatūros
patalpoje. Staigūs temperatūros svyravimai gali pakenkti įprastam baterijos įkrovimui.
5. Daugybė veiksnių gali nulemti ličio-jonų baterijos tarnavimą. Baterija, kuri yra daug naudojama arba yra daugiau nei metų
senumo gali trumpiau veikti negu nauja baterija.
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6.

Naujos ličio-jonų baterijos, kurios nenaudojamos ilgą laiką, gali nepriimti pilno įkrovimo. Tai yra normalu ir nereiškia, kad
baterija ar mašinėlė veikia netinkamai. Baterija priims pilną įkrovimą po keletos mašinėlės naudojimo ir įkrovimo kartų.
7. Atjunkite įkrovėją arba mašinėlę iš maitinimo lizdo jeigu žinote, kad ilgai nenaudosite mašinėlės.
TEISINGAS BATERIJOS ATSIKRATYMAS
Produktas, kurį nusipirkote turi pakraunamą bateriją. Ši baterija perdirbama. Prašome atsikratyti šios baterijos atsakingai. Susisiekite su
vietovės atliekų išvežiojimu norint daugiau informacijos kaip teisingai atsikratyti baterijos.
AŠMENŲ IR PRIETAISO TAISYMAS BEI KEITIMAS
Ilgą laiką naudojant ANDIS plaukų kirpimo mašinėlę ir atšipus jos ašmenims, rekomenduojame nusipirkti naujus ANDIS ašmenis,
kreipiantis į prekybos agentą arba ANDIS įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Taip pat kreipkitės į ANDIS įgaliotą klientų aptarnavimo
centrą, jeigu prietaisą reikia taisyti arba pagaląsti jo ašmenis.
TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS
Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Kad apsaugotumėte gamtą ir žmonių sveikatą nuo žalos, sukeltos netinkamo atliekų tvarkymo, atsakingai
pasirūpinkite šio produkto perdirbimu. Pristatykite prietaisą į elektrinių prietaisų surinkimo vietas arba susisiekite su
prekybos vieta.

Dėmesio: niekada nenaudokite prietaiso, jeigu greta iš čiaupo teka vandens srovė. Nelaikykite prietaiso po vandens srove ir nemerkite
jo į vandenį. Vanduo gali pakenkti kirpimo mašinėlei, dėl ant mašinėlės patekusio vandens gali nukrėsti elektra. ANDIS firma
neatsako už žalą prietaisui ir sužeidimus, įvykusius neatsakingai ir netinkamai naudojant prietaisą.

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