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Nuimkite ašmenis.
Keturis korpuso varžtus atsukite kryžminiu atsuktuvu ir juos išimkite.
Apverskite kirpimo mašinėlę ir nuimkite dangtelį.
Prieš išimdami ašmenų mechanizmą, pirmiau turite išimti jų vyrį. Tam
prireiks atsukti 2 vyrio varžtus (pav. F).
Atsukite ašmenų mechanizmą pritvirtinančius varžtus (pav. G).
PASTABA: Prieš išimdami ašmenis, įsidėmėkite jų padėtį, kad galėtumėte
lengviau susukti varžtelius, surinkdami detales (pav. H).
Ašmenis pritaikantis guolis turi būti žemiausioje pozicijoje, jei taip nėra,
pataisykite jį pirštu į reikiamą padėtį (pav. I ir J).
Naujo ašmenų mechanizmo varžtų skylutes sulyginkite su korpuso, ir
mechanizmą tolygiai paspauskite, kad jis užsifiksuotų (pav. K).
Vėl susukite pritvirtinančius varžtus (pav. A).
Pritvirtinkite spyruoklytę ir jos varžtelius (pav. L).
Uždėkite dangtelį ir kirpimo mašinėlę apverskite.
Įsukite korpuso varžtelius (trumpi turi būti įsukti arčiau laido, ilgesn - arčiau
ašmenų).

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.
UAB „Krinona“
autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas,
tel.: (8-640) 33213
www.krinona.lt

Kirpimo mašinėlė nuimamais ašmenimis
Modelis MBG, MBG2
Svarbūs saugumo nurodymai
Naudojant elektros prietaisus turi būti griežtai laikomasi saugos taisyklių. Prieš naudodami
įdėmiai perskaitykite visas kirpimo mašinėlės naudojimo instrukcijas.
ATSARGIAI kaip išvengti elektros smūgio pavojaus:
1. Neskubėkite iškart ištraukti į vandenį įkritusį prietaisą. Visuomet pirmiau išjunkite
jungiklį iš maitinimo tinklo.
2. Niekada nesinaudokite prietaisu maudydamiesi vonioje ar duše.
3. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros ant paviršių, nuo kurių jis galėtų įkristi į
vandenį ar kitą skystį.
4. Po naudojimo prietaiso jungiklį išjunkite iš maitinimo tinklo.
5. Įsitikinkite, kad valant ar surenkant prietaisą, jis nebūtų įjungtas į maitinimo tinklą.
ĮSPĖJIMAS : nudegimo žaizdų, gaisro, elektros smūgio ar asmeninių nuostolių rizikos
sumažinimas
1. Į maitinimo tinklą įjungtas prietaisas negali būti paliktas be priežiūros.
2. Prietaisu besinaudojantys vaikai ar neįgalūs asmenys, negali būti palikti be priežiūros.
3. Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. Nenaudokite prietaisui papildomų
dalių, kurios nėra rekomenduojamos firmos “Andis”.
4. Prietaiso jokiais būdais negalima naudoti, kai pakenktas jungiklis arba laidas, kai
prietaiso veikloje pastebimi trūkumai, jei jis buvo nukritęs, pakenktas ar įkritęs į
vandenį. Tokiais atvejais prietaisą turėtų apžiūrėti ir sutvarkyti Andis techninio centro
specialistai.
5. Laidas negali kontaktuoti su karštais paviršiais.
6. Į prietaiso vidų patekę svetimkūniai turi būti skubiai pašalinti.
7. Nenaudokite prietaiso lauke, kartu su aerozoliais (pvz.plaukų laku), o taip pat gryname
deguonyje.
8. Kad išvengtumėte odos pažeidimų, niekada nenaudokite prietaiso su pakenktais ar
sulūžusiais ašmenimis.
9. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite mygtuką į poziciją “0” ir išjunkie jungiklį iš
maitinimo tinklo.
SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
Dvigubai izoliuotos mašinėlės priežiūra
Dvigubai izoliuota kirpimo mašinėlė turi dvi izoliacijos sistemas, įskaitant ir įžeminimą.Ši
mašinėlė neturi jokių įžeminimo prijungimų ir jų papildomai instaliuoti nereikia. Dvigubai
izoliuotos mašinėlės priežiūra reikalauja ypatingo kruopštumo ir turėtų būti vykdoma
“Andis” techninio aptarnavimo centro specialistų. Keičiamos detalės turi atitikti keistinas.
Dvigubai izoliuotas mašinėles atpažinsite iš užrašo “DVIGUBA IZOLIACIJA”(DOUBLE

INSULATION) arba DVIGUBAI IZOLIUOTA (DOUBLE INSULATED). Be to, ant
mašinėlių gali būti simbolis. Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui.
Naudojimo instrukcijos
Prieš naudodami “Andis” kirpimo mašinėlę, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas. Jei šį
precizišką instrumentą rūpestingai prižiūrėsite ir naudosite, jis veiks ilgai ir
nepriekaištingai. Prieš įjungdami kirpimo mašinėlę, nuimkite ašmenų apsaugą (kai kurie
modeliai savo sudėtyje ašmenų apsaugos neturi). Jungiklį įjunkite į maitinimo tinklą , kuris
atitinka ant prietaiso nurodytus srovės šaltinio stiprumo ir tinkamos įtampos reikalavimus.
Norėdami įjungti kirpimo mašinėlę, jungtuką nustatykite į poziciją “1”; norėdami prietaisą
išjungti , jungtuką nustatykite į priešingą poziciją. Po kirpimo mašinėlės naudojimo, laidą
suvyniokite ir padėkite Andis kirpimo mašinėlę į jai skirtą vietą.
AŠMENŲ IŠĖMIMAS
Išimant ašmenis įsitikinkite, kad motorėlis yra išjungtas. Tada paspauskite ašmenis abiem
nykščiais (pav.A) ir nustumkite ašmenis nuo vyrio. Jei vyris užsidarytų, paimkite mažą
atsuktuvą ir jo galu vėl jį atidarykite (pavB).
PASTABA
Po ašmenimis esančioje korpuso dalyje gali rinktis plaukų likučiai; tuo atveju ašmenis
nuimkite , o plaukų likučius išvalykite mažu šepetuku arba senu dantų šepetėliu.
Ašmenų keitimas .
Norėdami pakeisti ašmenis, pastumkite ašmenų svirtį į kirpimo mašinėlės vyrio pusę
(pav.C); įdėdami ašmenis į veikiančią mašinėlę paspauskite , kad jie prisitvirtintų.
Prietaiso priežiūra , kurią gali atlikti vartotojas.
Vidinis kirpimo mašinėlės mechanizmas yra ilgam laikui suteptas gamykloje. Išskyrus
kelias čia aprašytas išimtis, vartotojas neturėtų imtis papildomų priežiūros darbų, nebent
juos atliktų firma Andis arba jos techninio aptarnavimo centro specialistai.
Andis kirpimo mašinėlės naudojimas ir priežiūra.
Ašmenis reikia sutepti prieš ir po naudojimo. Jei ašmenys palieka nenorimus ruožus, arba
lėčiau dirba, tai yra ženklas, kad juos reikėtų sutepti. Šiuo atveju užlašinkite keletą lašų ant
priekinės ašmenų dalies ir šonų (pav. D.).Tepalo perteklių nuo ašmenų nuvalykite švelnia
pašluoste. Purškiamų sutepėjų sudėtyje nėra pakankamai tepalo, kuris suteptų ašmenis,
tačiau jie puikiai tinka jiems atvėsinti.
Norint išvengti sužeidimų pakenktus ar sulūžusius ašmenis reikėtų nuolat keisti.
Nukirpti plaukai gali rinktis ant ašmenų; juos galite nuvalyti mažu šepetuku, arba senu
dantų šepėtėliu.
VALYMAS. Rekomenduojame panardinti veikiančios kirpimo mašinėlės ašmenis į
plokščią indą, pripildytą specialiu kirpimo mašinėlės tepalu. Tarp ašmenų patekę plaukų
likučiai ir kitas purvas tokiu būdu bus išskalauti. Po valymo proceso išjunkite kirpimo
mašinelę ir nusausinkite ašmenis švaria, sausa pašluoste. Dabar kirpimo mašinėlė vėl
paruošta naudojimui.
Jei net po valymo kirpimo mašinėlė veikia su priekaištais, vadinasi ko gero tarp viršutinių
ir žemutinių ašmenų yra likę plaukų likučių. Tokiu atvėju ašmenys turi būti nustumti nuo
kirpimo mašinėlės. Pastumkite viršutinius ašmenis į vieną pusę taip, kad mašinėlėje esanti
spyruoklėlė liktų įtemta (pav. E)

Po to nuvalykite paviršių tarp ašmenų sausa pašluoste ir užlašinkite lašą tepalo į vietą,
kurioje sueina dveji ašmenys ir dar vieną lašą į spyruoklėlės plyšį (pav. E). Tada
pastumkite viršutinius ašmenis į priešingą žemutiniam pusę,ir pakartokite anksčiau
aprašytus valymo žingsnius. Po valymo procedūros sulyginkite viršutinių ir žemutinių
ašmenų padėtį , kad žemiau esantys ašmenys būtų tiksliai po anksčiau esančiais.
Padėkite ar pakabinkite Andis kirpimo mašinėlę taip, kad į jos vidų nepatektų tepalo (t.y.
ašmenimis į apačią).
Atsargiai: niekada nesinaudokite Andis kirpimo mašinėle atsukdami ar užsukdami
vandens čiaupą, niekada nekiškite mašinėlės po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite
jos į vandenį. Priešingu atveju už padarytą žalą ir sužalojimus firma Andis neatsako.
Kirpimo šukų antgalio įdėjimas
Įdėti šukas labai lengva. Jos visai lengvai užfiksuojamos ar išimamos. Šukos padeda
plaukams patekti prie ašmenų ir taip suteikia galimybę tiksliai reguliuoti kerpamų plaukų
ilgį. Šukos yra pritaikytos skirtingam plaukų kirpimo ilgiui, kuris yra užrašytas ant
kiekvienų šukų: 1|16”, 1|8”, 1|4”, 3|8”, 1|2”ir 1”. Šių šukų pagalba pasieksite grubų kirpimą.
Šukų antgalis įdedamos įstumiant ašmenų dantelius į ašmenų priedą.
Apytikslį nukirptų plaukų ilgį galite surasti žemiau pateiktoje lentelėje. Skirtingą plaukų
ilgį gausite pasiringdami kirpimo kampą ; kirpimas taip pat priklauso nuo plaukų storio.

APRAŠYMAS
KIRPIMO ILGIS
Standartiai ašmenys
1/16” (1,6 mm)
kirpimo šukų antgalis
1/8” (3,2 mm)
kirpimo šukų antgalis
1/4” (6,4 mm)
kirpimo šukų antgalis
3/8” (9,5 mm)
kirpimo šukų antgalis
1/2” (12,7 mm)
kirpimo šukų antgalis
1” (25,4 mm)
kirpimo šukų antgalis

PLAUKŲ KIRPIMO LENTELĖ
KIRPIMO KRYPTIS
pagal plauką
Prieš plauką
pagal plauką
prieš plauką
pagal plauką
prieš plauką
pagal plauką
prieš plauką
pagal plauką
prieš plauką
pagal plauką
prieš plauką
pagal plauką
prieš plauką

APYTIKSLIS
1,6 mm
0,8 mm
4,8 mm
2,4 mm
6,4 mm
3,2 mm
9,5 mm
6,4 mm
12,7mm
9,5 mm
15,9mm
12,7mm
22,2mm
25,4mm

AŠMENŲ MECHANIZMO KEITIMAS
Jei kirpimo mašinėlė dirba nepatenkinamai, yra galimybė, kad ašmenys turėtų būti pakeisti
(prieš tai pabandykite keletą ašmenų rinkinių, gal tuo metu naudojami ašmenys yra atšipę.).
1. išjunkite junginklį iš maitinimo tinklo.

