Babyliss PRO plaukų kirpimo mašinėlė mod. FX660E
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI
Įkraunama, 6500 aps./min.
Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.
PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Fiksuotas nerūdijančio plieno peiliukas pagamintas su MIM technologija (Metal Injection Molding) ir
padengtas Titanu, suteikiančiu nepakartojamą patvarumą.
Keramikinis judantis peiliukas.
5-ių padėčių reguliavimo mygtukas kirpimo ilgiams: 3.2 - 2.6 - 2.0 - 1.4 - 0.8.
Dirba be laido / su laidu.
Indikatorinė lemputė.
3 kirpimo priedai ilgiams: 6 / 9 / 12 mm.
Komplektuojamas su valymo šepetėliu ir tepaliuku (mašinėlei, peiliukui).
SAVYBĖS
Profesionali kirpimo mašinėlė „BaByliss PRO Fortex FX660E“ – tai aukščiausios kokybės prietaisas, turintis šias
savybes:
Variklio galia
6500 aps./min. variklio galia leis nepriekaištingai nukirpti tiek plonus, tiek ir storus plaukus.
Ilgai tarnaujantys, patvarūs peiliukai
FX660E turi fiksuotą nerūdijančio plieno peiliuką pagamintą su MIM technologija (Metal Injection Molding) ir
padengtą Titanu, suteikiančiu nepakartojamą patvarumą. Keramikinis judantis peiliukas suteikia išskirtinį
pasipriešinimą ir puikų aštrumą.
Šių apjungtų technologijų dėka, peiliuko paviršius idealiai sumažina trinties koeficientą ir sulipimą.
Ilgas autonominis veikimas
Du ilgai tarnaujantys NiMH elementai, suteikia galimybę autonominiam prietaiso naudojimui iki 40-ties minučių
(naudojant normaliomis sąlygomis).
Patogumas
Ergonomiškas prietaiso korpusas labai patogus naudoti. Rankena labai patogi, jos pagalba lengva valdyti ir
kontroliuoti prietaisą.
NAUDOJIMAS
Prietaiso elementų įkrovimas
1. Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, kraukite elementus 16 val. Prieš krovimą išjunkite prietaisą.
2. Įkiškite laido kištuką į prietaisą ir tik po to įjunkite į įtampos lizdą. Užsidegs indikatorinė lemputė. Jei
elementai labai silpni (daug išsikrovę), palaukite ~1 min., kol užsidegs lemputė.
3. Elementų tarnavimo laiką prailginsite, jei reguliariai juos įkraudinėsite, nelaukdami, kol visiškai išsikraus.
Prietaiso naudojimas su laidu
Įkiškite laido kištuką į prietaisą ir tik po to įjunkite į įtampos lizdą. Įjunkite prietaisą mygtuku „ON/OFF“
(įjungti/išjungti).
KIRPIMO ANTGALIŲ NAUDOJIMAS IR KIRPIMO ILGIO REGULIAVIMAS
Kirpimo mašinėlė komplektuojama su 3 kirpimo priedais: 6 / 9 / 12 mm.
Kirpimo ilgis nurodytas abiejuose antgalio šonuose.
Antgalių pritvirtinimas
Antgalio pritvirtinimui, laikykite jį už šonų ir įstatykite į peiliuko šonus iš viršaus. Stumkite antgalį taip, kad jis
įsistatytų į jam skirtas vietas ir jose užsifiksuotų. Norimas plaukų kirpimo ilgis nurodytas po antgalio dantukais.
Antgalių nuėmimas
Antgalio nuėmimui, laikykite prietaisą išorine puse į save; nykščiu stumkite priedo apačią į viršų.
Peiliuko kirpimo ilgio reguliavimas
Kirpimo aukščiui reguliuoti, stumkite reguliatoriaus jungiklį, esantį ant prietaiso rankenos, ir užfiksuokite jį vienoje
iš 5 padėčių.

PRIEŽIŪRA
Reguliari peiliukų priežiūra (valymas ir sutepimas) užtikrins optimalų prietaiso funkcionavimą. Prietaiso peiliukai
yra nuimami, lengvam valymui. Nustatykite kirpimo ilgio reguliatorių į didžiausio ilgio padėtį. Laikydami prietaisą
peiliukais į viršų, nuimkite peiliukus, atsargiai spausdami nykščiu viršutinę jų dalį.
Su šepetėliu pašalinkite iš peiliukų plaukų liekanas. Ant dantukų atsargiai užlašinkite kelis lašus tepaliuko,
komplektuojamo kartu su prietaisu, taip pat ant peiliuko atramėlės apatinės dalies. Peiliukų sutepimui
nesinaudokite kitomis priemonėmis; komplektuojamas tepaliukas, sukurtas pagal specialią formulę, pritaikytą
kirpimo mašinėlių peiliukams, turi savybę negaruoti bei nestabdyti peiliukų judėjimo. Po valymo ir priežiūros,
įstatykite peiliukus į prietaisą.
Ni-MH ELEMENTAI
Prietaisas turi Nikelio-Metalo-Hibrido elementus. Aplinkos apsaugai, pasibaigus šių elementų tarnavimo laikui,
reikia atsargiai juos išimti iš prietaiso ir išmesti į specialiai tam skirtus konteinerius. Išimdami elementų bloką, jo
pakeitimui, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:
1. Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo. Nuimkite peiliukus. Atsukite veržlę, esančią prietaiso galinėje dalyje.
2. Atidarykite prietaisą ir išimkite elementus (žnyplių pagalba).
3. Aplinkos apsaugai, neišmeskite elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Informaciją apie elementų
surinkimą ir perdirbimą gausite susisiekę su vietine aplinkosaugos tarnyba.
SAUGUMO PRIEMONĖS
•
Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso vonioje, šalia indų su vandeniu
ar kitais skysčiais.

•
•
•
•
•
•
•

Saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei pažeistas laidas, kreipkitės į autorizuotą priežiūros centrą, kad būtų pakeistas kitu.
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 iš įtampos lizdo, 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.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries kr 18, Kaunas
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