Plaukų kirpimo mašinėlė Mod. MBA
Naudojimosi instrukcijos
Sveikiname! Jūs ką tik įsigijote aukščiausios klasės Andis plaukų kirpimo mašinėlę.
SAUGUMOINSTRUKCIJOS
Naudojantis elektriniu prietaisu būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu,
būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas.
PAVOJINGA
1. Jei prietaisas įkrito į vandenį, jokiu būdu jo nelieskite. Kuo greičiau išjunkite prietaisą iš maitinimo
šaltinio.
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.
5. Prietaisą būtina išjungti iš maitinimo šaltinio prieš valant, nuimant ar uždedant priedus.
DĖMESIO
1. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Jei prietaisu naudojasi vaikai ar invalidai, reikalinga griežta suaugusiųjų priežiūra.
3. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, taip kaip nurodyta naudojimosi instrukcijose. Nenaudokite
neoriginalių priedų.
4. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo jungiklis ar maitinimo kabelis, jei jis veikia netinkamai ar jei
buvo numestas ir pažeistas, taip pat jei sušlapo. Jei taip atsitiktų, pristatykite prietaisą į garantinio
aptarnavimo centrą.
5. Maitinimo kabelį laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
6. Niekada nedėkite jokių daiktų į jokią prietaiso angą.
7. Nenaudokite prietaiso lauke ar ten, kur naudojami aerozoliai.
8. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti jo ašmenys, nes gali pažeisti odą.
Norėdami išjungti, nustatykite jungiklį į padėtį „OFF“ ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Prieš pradedant naudotis plaukų kirpimo mašinėle, prašome perskaityti naudojimosi instrukcijas.
Prižiūrėkite prietaisą pagal naudojimosi instrukcijas
ir jis jums tarnaus ne vienerius metus. Prietaisą
junkite į atitinkamą elektros šaltinį, duomenis rasite
ant prietaiso. Norėdami įjungti prietaisą, jungiklį
nustatykite į padėtį „ON“, norėdami išjungti
prietaisą, jungiklį nustatykite į padėtį „OFF“.
PEILIUKŲ NUĖMIMAS/PAKEITIMAS
Norėdami pakeisti peiliukus, pirmiausia išjunkite
prietaisą iš maitinimo šaltinio. Apverskite kirpimo
mašinėlę taip, kad peiliukų dantukai žiūrėtų žemyn.
Galite pasidėti prietaisą ant plokščio paviršiaus.
Atsukite varžtus, fig. A. Nuimkite peiliukus.
Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukus į
jų vietą, ir sureguliuokite taip, kaip parodyta
figūroje B. Prisukite varžtus, bet nepersukite.
Apsukite prietaisą ir sulygiuokite peiliukus, kad jie
būtų lygiagretūs, tačiau kad apatiniai peiliukų dantukai būtų šiek tiek virš viršutinių peiliukų dantukų. Jei
neteisingai surinksite prietaisą, naudojant jis gali gnybti odą.

PEILIUKŲ REGULIAVIMAS
Jūsų prietaiso peiliukai lengvai reguliuojami. Galima reguliuoti
nuo stambaus iki smulkaus kirpimo, tereikia šone prietaiso
pastumti rankenėlę. Jei pasuksite rankenėlę aukštyn, peiliukai
bus nustatyti smulkiausiam kirpimui.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, išstudijuokite schemą
EKSPLOATACIJA
Prietaiso vidiniai mechanizmai yra sutepti gamykloje. Prietaisui
nereikalinga kitokia priežiūra nei nurodyta instrukcijose, nebent
ji atliekama garantinio aptarnavimo servise.
PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Peiliukai turėtų būti sutepami prieš, per ir po kiekvieno naudojimo. Jei jūsų peiliukai sulėtėja ar palieka
ruoželius, tai reiškia, kad juos būtina sutepti.
Tepalas
Užlašinkite kelis lašus tepalo ant priekinės kirpimo
peiliukų pusės fig. C. Švelniu skudurėliu
nuvalykite tepalo perteklių. Purškiami lubrikantai
nepakankamai gerai sutepa peiliukus, tačiau jie
puikiai aušina. Jei peiliukai pažeisti, būtinai juos
Tepalas
Tepalas
pakeiskite, taip išvengsite sužeidimo. Norėdami
nuvalyti plaukus nuo peiliukų naudokite nedidelį
šepetėlį. Norėdami išvalyti peiliukus, įsipilkite į
negilų indelį tepalo ir įjungę prietaisą įmerkite
peiliukų galiukus, taip išsivalys likę plaukai. Išvalę
išjunkite prietaisą, nuvalykite peiliukus sausu
skudurėliu. Dabar galite kirpti toliau.

C

ANTGALIŲ PRITVIRTINIMAS
Norėdami naudoti papildomą antgalį, įstatykite peiliuko dantelius į papildomą antgalį. Papildomas
antgalis prisitvirtina lengvai. Paprasčiausiai užfiksuokite juos kartu. Norėdami nuimti papildomą antgalį,
atfiksuokite jį. Šie antgaliai padeda jums tiksliai reguliuoti norimą plaukų kirpimo ilgį.

Norėdami sužinoti vidutinį kirpimo ilgį, žiūrėkite į lentelę. Kirpimo ilgis taip pat priklausys nuo skirtingo
peiliukų kampo su oda, plaukų storumo ir tekstūros.
Peiliukas
Kirpimo kryptis
Vidutinis kirpimo ilgis
Vidutinis kirpimo
Smulkus
ilgis
Stambus
Standartinis
Pagal plauką
1/16“ (1,6mm)
3/16“ (4,8mm)
Prieš plauką
1/32“ (0,8mm)
1/8“ (3,2mm)
1/16“ peiliukas
Pagal plauką
3/16“ (4,8mm)
5/16“ (7,9mm)
Prieš plauką
3/32 (2,4mm)
5/32“ (3,9mm)
1/8“ peiliukas
Pagal plauką
4/4“ (6,4mm)
3/8“ (9,5mm)
Prieš plauką
1/8“ (3,2mm)
1/4“ (6,4mm)
1/4“ peiliukas
Pagal plauką
3/8“ (9,5mm)
1/2“ (12,7mm)
Prieš plauką
1/4“ (6,4mm)
3/8“ (9,5mm)
3/8“ peiliukas
Pagal plauką
1/2“ (12,7mm)
5/8“ (15,9mm)
Prieš plauką
3/8“ (9,5mm)
1/2“ (12,7mm)
1/2“ peiliukas
Pagal plauką
5/8“ (15,9mm)
7/8“ (22,2mm)
Prieš plauką
1/2“ (12,7mm)
5/8“ (15,9mm)
3/4“ peiliukas
Pagal plauką
7/8“ (22,2mm)
1-1/8“ (28,6mm)
Prieš plauką
3/4“ (19,0mm)
1“ (25,4mm)
1“ peiliukas
Pagal plauką
1-1/8“ (28,6mm)
1-3/8“ (34,9mm)
Prieš plauką
1“ (25,4mm)
1-1/4“ (31,8mm)

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.
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