Babyliss PRO Forfex Travel kelioninis plaukų kirpimo
trimeris mod. FX37E

kitomis priemonėmis, komplektuojamas tepaliukas, sukurtas pagal specialią formulę,
pritaikytą kirpimo mašinėlių peiliukams, turi savybę negaruoti bei nestabdyti peiliukų
judėjimo.

Reikalingi elementai- 2vnt (AAA)
Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.

Norėdami įjungti kelioninį kirpimo trimerį FX37E, atlenkite trimerio
dangtelį. Prietaisas yra belaidis ir dirba nuo baterijos (kad trimeris veiktų,
jam reikalingi 2vnt. (AAA) tipo elementai.).
Greitas ir patogus prietaisas turi reguliuojamas ir nuimamas šukutes.
Su šių šukų pagalbą, atliekamas tobulas ir tikslus kirpimas. Taip pat su šiuo
trimeriu galima kirpti ūsus.
Komplektaciją sudaro:
• Šepetėlis su aliejuku ( mašinėlės ašmenų priežiūrai)
• 2vnt (AAA) elementų
NAUDOJIMAS

Atidarykite trimerio korpusą ir iš abiejų pusių atidarykite du dangtelius, kur dedasi
elementai 2vnt.. Prieš įstatydami elementus į jiems skirtą vietą, išvalykite trimerio ir
elementų kontaktus. Nenaudokite senų elementų. Jei prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, išimkitę elementus ir palikite jį be elementų. Jei elementai išsikrovė, keiskite
abu senus elementus kartu į naujus. Nenaudokite kartu senų ir naujus elementų.
Kai elementai įdėti į jiems skirtą vietą, uždarykite elementų skyrelių dangtelius. Dabar
trimeris yra parengtas darbui.
Po to, kai įdedami elementai, kirpimo mašinėlė pradeda veikti tik tuo atveju, kai
atlenktiamas jos korpuso dangtelis. Kad išjungti prietaisą, dangtelį reikia užlenkti. Tai
reiškia, kai korpuso dangtelis yra atlenktas, jis veikia („ON”), o kai užlenktas - neveikia
(„OFF”).

SAUGUMO PRIEMONĖS
•
Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite
prietaiso vonioje, šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.

•
Saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•
Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į autorizuotą
priežiūros centrą. Jokiu būdu netaisykite prietaiso patys.
•
Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
•
Išjunkite prietaisą , kai nenaudojate ar valote. Nepalikite įjungto prietaiso
be priežiūros ir visuomet leiskite jam atvėsti.
•
Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
•
Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyvų 04/108/EEC
(elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietaisų namams saugumas), taip
pat 93/68/EEC (ES markiruotė).
NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS

Aplinkos saugumo užtikrinimui:
•
Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
•
Naudokitės senų prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo
gyvenvietėje.
Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.

PRIEŽIŪRA

Kartą per mėnesį atlikite peiliukų priežiūra (valymas ir sutepimas). Tai užtikrins optimalų
prietaiso funkcionavimą.
Su šepetėliu pašalinkite iš peiliukų užsilikusius plaukelius, kiekvieną kartą panaudojus
prietaisą. Geriausia tai atlikti virš balto popieriaus lapo. Ant dantukų atsargiai užlašinkite
kelis lašus tepaliuko, komplektuojamo su prietaisu. Tepimas atliekamas palenkus prietaisą
žemyn ašmenimis ir atidarius korpuso dangtelį, kad jis veiktų. Kai ašmenys sutepti,
prietaisas yra išjungiamas ir tepalo likutis yra nuvalomas nuo ašmenų medvilnine minkšta
servetėle. Būkite atsargūs ir nepadauginkite tepaliuko, nes per didelis jo kiekis gali pažeisti
prietaiso variklį. Saugokite tepaliuką nepasiekamoje vaikams vietoje.

Peiliukų sutepimui nesinaudokite

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18,
Kaunas
tel.: (8-37) 201034

