APTARNAVIMO CENTRAS

Andis Plaukų kirpimo mašinėlė PM-4

Kai po ilgo naudojimo jūsų Andis plaukų kirpimo mašinėlės ašmenys atšips, patartina įsigyti naują
ašmenų rinkinį. Jį galite įsigyti prietaiso pirkimo vietoje arba autorizuotame Andis aptarnavimo
centre. Jei jūsų mašinėlei reikalinga apžiūra arba nedidelis remontas, supakuokite ją ir išsiuskite
siuntinių paštu arba pristatykite į bet kurį Andis autorizuotą aptarnavimo centrą.

Sveikiname! Jūs ką tik prisijungėte prie aukščiausios klasės Andis firmos plaukų kirpimo
mašinėlės naudotojų. Jau nuo 1922 metų aukštas meistriškumo lygis ir aukštos kokybės dizainas
yra Andis produkcijos skiriamieji ženklai.

Andis Company
1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA
1-262-884-2600
www.andis.com info@andisco.com

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS
Kai naudojatės elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės
atsargumo priemonių, taip pat perskaitykite naudojimo
instrukcijas prieš pradėdami naudotis Andis plaukų kirpimo
mašinėle.

Modelis PM-4, 230-240Vac 50Hz 15W
NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS
Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti
išmestas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėme žalos gamtai ir
žmonių sveikatai dėl netinkamo šiukšlių tvarkymo, pasirūpinkite šio produkto
perdirbimu atsakingai. Naudokitės tokių prietaisų surinkimo stotimis arba susisiekite su
pardavimo vieta, kurioje bus pasirūpinta aplinkai nekenksmingu perdirbimu.

PAVOJUS: kad išvengtumėte elektros šoko:
1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami
ištraukite laidą iš elektros lizdo.
2. Nesinaudokite prietaisu kai maudotės vonioje ar duše.
3. Nelaikykite ir nepadėkite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į
praustuvę ar vonią. Neįmerkite prietaiso į vandenį ar bet
kokį kitą skystį.
4. Po naudojimosi visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Ištraukite laidą iš elektros tinklo prieš valydami prietaisą
arba kai nuimate ar prijungiate jo dalis.
DĖMESIO: norėdami išvengti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitų sužeidimų:
1. nepalikite Prietaiso įjungto į elektros lizdą be priežiūros.
2. Kai prietaisu naudojasi vaikai arba neįgalūs asmenys, bei šalia jų, atidžiai stebėkite procesą.
3. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį. Nenaudokite kitų priedų nei rekomenduoja Andis.
4. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba jungiklis, jei jis
neveikia taip kaip turėtų, taip pat jei jis buvo nukritęs, įkritęs į vandenį ar kitaip pažeistas.
Grąžinkite prietaisą autorizuotam Andis aptarnavimo centrui, kuriame jis bus patikrintas arba
pataisytas.
5. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
6. Niekada neįmeskite ir neįdėkite prietaiso į kokią nors angą ar plyšį.
7. Nesinaudokite prietaisu lauke arba patalpose, kuriose naudojami aerozoliniai produktai
(purkštuvai) ar kur tiekiamas deguonis.
8. Nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys arba šukos yra pažeistos. Tai gali pažeisti jūsų odą.
9. Norėdami išjungti prietaisą, nuspauskite mygtuką „Off“ ir ištraukite laidą iš elektros tinklo.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
Prietaisas skirtas namų reikmėms

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries kr 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Prieš pradėdami naudoti savo naująją Andis plaukų kirpimo mašinėlę, perskaitykite instrukcijas.
Tausokite šį puikų, preciziškai sukurtą prietaisą ir jis jums tarnaus ilgą laiką. Prieš naudodami
plaukų kirpimo mašinėlę, nuo jos ašmenų nuimkite apsauginę dalį. Kištuką įjunkite į elektros
tinklą. Naudokite 230-240 voltų įtampą, 50 ciklų AC elektros srovę arba tokią, kuri nurodyta ant
prietaiso. Įjunkite prietaisą nustatydami jungiklį ties žyma „On“. Norėdami prietaisą išjungti,
jungiklį nustatykite į pradinę padėtį. Po naudojimosi, suvyniokite plaukų kirpimo mašinėlės laidą
ir padėkite prietaisą į saugią vietą.
Prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba to daryti saugiai (dėl
psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo), išskyrus tuos atvejus, kai jiems
suteikiama priežiūra ar atsakingo asmens apmokymai dėl prietaiso naudojimo.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

KIŠTUKO JUNGTIES DIAGRAMA IR
INSTRUKCIJOS

nukreipti plaukus link kirpimo ašmenų. Apkirpimo ilgis nurodytas ant ašmenų priedų: 1/16", 1/8",
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ir 1".

Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, atidžiai
įsižiūrėkite į diagramą.

PERĖJIMŲ ŠUKOS
Skirtos kirpti pereinant iš vieno ilgio į kitą.

PRIEŽIŪRA
Prietaiso išorė buvo sutepta ilgam laikui dar gamykloje.
Prižiūrėkite prietaisą tik taip, kaip rekomenduoja Andis
kompanija ir Andis autorizuotas priežiūros centras.
ANDIS PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS AŠMENŲ
PRIEŽIŪRA
Ašmenys prieš, po kiekvieno naudojimo ir jo metu turi būti sutepti alyva. Jei jūsų kirpimo
mašinėlės ašmenys palieka nelygumų arba kerpa lėčiau, tai ženklas, kad ašmenis reikia sutepti.
Plaukų kirpimo mašinėlę laikykite tokioje padėtyje, kaip nurodyta diagramoje C; tai padės išvengti
alyvos patekimo ant variklio. Kelis lašelius Andis plaukų kirpimo mašinėlei skirtos alyvos
užlašinkite ant kirpimo ašmenų priekio ir šonų (diagrama B). Alyvos perteklių nuvalykite sausu,
minkštu skudurėliu. Purškiamuose tepaluose alyvos nėra tiek, kad pakaktų geram sutepimui, tačiau
tai puiki priemonė ašmenų aušinimui. Pažeistus ar įskilusius ašmenis iš karto pakeiskite naujais,
taip išvengsite sužeidimų pavojaus. Plaukus nuo ašmenų nuvalyti galite naudodamiesi mažu
šepetėliu arba senu dantų šepetėliu. Valyti ašmenis mes patariame prietaiso veikimo metu jas
įmerkiant tik į negilų indą su Andis plaukų kirpimo mašinėlei skirta alyva. Tokiu būdu visi
susikaupę plaukai ir kiti nešvarumai turėtų pasišalinti. Po valymo, išjunkite prietaisą, nusausinkite
ašmenis sausu skudurėliu ir toliau tęskite kirpimą.

KIRPIMO AŠMENŲ PRIJUNGIMAS
Jūsų Andis kirpimo mašinėlės ašmenų rinkinys yra lengvai keičiamas.
Jei kirpimą iš grubaus norite pakeisti į dailų, tereikia nykščiu
nustumti vieną ašmenų rinkinį, ir uždėti kitą. Mašinėlę kirpdami
laikykite statmenai.

Naudokitės žemiau pateikta lentele, ji leis jums nustatyti apytikslį kirpimo ilgį. Kirpimo ilgis taip
pat priklausys nuo to, kokiu kampu laikote ašmenis bei nuo pačių plaukų storio ir tankumo.

Apibūdinimas
PAVEIKSLAS A

PAVEIKSLAS B

PAVEIKSLAI C IR D

AŠMENŲ KOMPLEKTO NUĖMIMAS / PAKEITIMAS
Norėdami nuimti ašmenis, pirmiausia išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Apverskite prietaisą
aukštyn kojomis, taip, kad ašmenų dantukai būtų nukreipti žemyn. Tai darydami mašinėlę galite
pasidėti ant plokščio paviršiaus. Atsukite varžtelius, esančius ant ašmenų (Paveikslas C).
Nuimkite ašmenis. Norėdami pakeisti ašmenis, uždėkite mažesnius viršutinius ašmenis atgal į vietą
(Paveikslas D). Sulygiuokite varžtų skylutes apatiniuose ašmenyse su dviem skylutėm ašmenų
laikytuve ir įsukite varžtelius. Nepriveržkite jų labai smarkiai. Apverskite mašinėlę ir sulyginkite
žemiau esančių ir viršutinių ašmenų dantukus, tačiau apatinių ašmenų dantukai turi būti šiek tiek
aukščiau viršutiniųjų ašmenų dantukų. Jei nepadarysite taip, kaip buvo nurodyta, kirpimo metu
galite įsignybti.
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ŠUKŲ PRIJUNGIMAS
(Prijungiamas šukas turi ne visi modeliai)

Standartiniai
ašmenys
1/16" šukos
1/8" šukos
1/4" šukos
3/8" šukos
1/2" šukos
5/8" šukos
3/4" šukos

Jūs galite keisti kirpimą naudodami prijungiamas šukas,
kurios itin lengvai užsideda ant mašinėlės, tiesiog uždėkite
arba nuimkite jas. Norėdami prijungti šukas, įstumkite
kerpančius ašmenis į vieną mašinėlės priedų. Spustelkite
priedą žemyn, jie itin lengvai užsideda ir nusiima. Šios
šukos leidžia jums reguliuoti kirpimo ilgį ir padeda

7/8" šukos
1" šukos

KIRPIMO VADOVAS
Kirpimo kryptis
Apytikslis kirpimo ilgis
Dailus
Grubus
Plauko augimo kryptimi
1/16" – 1,6 mm
3/16" – 4,8 mm
Prieš plauko augimo kryptį
1/32" – 0,8 mm
1/8" – 3,2 mm
Plauko augimo kryptimi
3/16" – 4,8 mm
5/16" – 7,9 mm
Prieš plauko augimo kryptį
3/32" – 2,4 mm
5/32" – 3,9 mm
Plauko augimo kryptimi
1/4" – 6,4 mm
3/8" – 9,5 mm
Prieš plauko augimo kryptį
1/8" – 3,2 mm
1/4" – 6,4 mm
Plauko augimo kryptimi
3/8" – 9,5 mm
1/2" – 12,7 mm
Prieš plauko augimo kryptį
1/4" – 6,4 mm
3/8" – 9,5 mm
Plauko augimo kryptimi
1/2" – 12,7 mm
5/8" – 15,9 mm
Prieš plauko augimo kryptį
3/8" – 9,5 mm
1/2" – 12,7 mm
Plauko augimo kryptimi
5/8" – 15,9 mm
7/8" – 22,2 mm
Prieš plauko augimo kryptį
1/2" – 12,7 mm
5/8" – 15,9 mm
Plauko augimo kryptimi
3/4" – 19 mm
1" – 25,4 mm
Prieš plauko augimo kryptį
5/8" – 16 mm
7/8" – 22 mm
Plauko augimo kryptimi
7/8" – 22,2 mm
1-1/8" – 28,6 mm
Prieš plauko augimo kryptį
3/4" – 19,0 mm
1" – 25,4 mm
Plauko augimo kryptimi
1" – 25,4 mm
1-1/4" – 32 mm
Prieš plauko augimo kryptį
7/8" – 22 mm
1-1/8" – 28,5 mm
Plauko augimo kryptimi
1-1/8" – 28,6 mm 1-3/8" – 34,9 mm
Prieš plauko augimo kryptį
1" – 25,4 mm
1-1/4" – 31,8 mm

