BABYLISS PRO
Profesionali plaukų kirpimo mašinėlė
FX665E
Naudojimo instrukcijos
Išsaugokite naudojimo instrukcijas ateičiai.
Išpakuokite prietaisą. Nuo peiliukų nuimkite plastikines apsaugas.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, ant peiliukų užtepkite alyvos. Jos perteklių nuvalykite sausa šluoste.
SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios
trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, o pats prietaisas gali sugesti.
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Kištuką įkiškite į elektros lizdą. Atkreipkite dėmesį į prietaiso naudojamą įtampą.
Pastumkite įjungimo/išjungimo mygtuką ir įjunkite prietaisą.
Baigę naudotis prietaisu, šepetėliu išvalykite peiliukuose įstrigusius plaukus.
Korpusą nušluostykite sausa šluoste. Prieš uždėdami peiliukų apsaugą, ant jų užlašinkite kelis lašelius alyvos. Tai padės išvengti rūdijimo.
Šis aukštos kokybės prietaisas buvo itin rūpestingai pagamintas. Prieš patekdamas į prekybą, jis buvo patikrintas ir išbandytas.
Prietaiso variklio veikimas gali sulėtėti: tai suprasite iš pasikeitusio garso. Taip gali nutikti dėl prietaiso padėties pakeitimo arba įtampos šuolių. Jei
prietaisą teisingai prižiūrite ir reguliariai sutepate alyva, jis veiks greitai ir kokybiškai.

Labai svarbu: peiliukus reikia reguliariai valyti ir sutepti alyva. Jei neprižiūrėsite prietaiso, jis gali neveikti tinkamai arba sugesti. Tokiu atveju
prietaisui suteikiama garantija bus anuliuota.

Peiliukų priežiūra
Peiliukus alyva sutepkite po ir prieš kiekvieną naudojimą. Tai užtikrins maksimalius rezultatus.
Prietaisą suimkite ranka ir nukreipkite žemyn. Alyvos užlašinkite ant priekinės peiliukų dalies ir šonuose. Sausa šluoste nuvalykite alyvos perteklių.

Peiliukų keitimas
Kad galėtumėte išvalyti peiliukus, juos reikia nuimti nuo prietaiso galvutės.
Nustatykite ilgiausią peiliukų ilgį. Suimkite prietaisą, kad galvutė būtų nukreipta į viršų, ir pastumkite peiliukų rėmą.
Šepetėliu išvalykite susikaupusius plaukus.

Peiliukus sutepkite alyva. Nenaudokite jokių kitų produktų. Komplekte esanti alyva yra specialiai sukurta šiam prietaisui. Ji negaruoja ir nesulėtina
peiliukų darbo.
Išvalę prietaisą, uždėkite peiliuką atgal į vietą. Užspauskite, kad užsifiksuotų.
Visi kiti valymo ir priežiūros darbai atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui.
Netempkite, nelankstykite ir nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
Babyliss Pro peiliukai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno ir sutvirtinti tam, kad užtikrintų puikius rezultatus. Nepaisant to, po ilgo naudojimo
peiliukai atšimpa. Padidėjus įtampai, kai atšipusiais peiliukais pakartotinai bandoma nukirpti plaukus, prietaisas gali perkaisti. Dėl to, peiliukams
atšipus, juos būtina pakeisti.
Šukų naudojimas
Išjunkite prietaisą. Šukas užmaukite ant prietaiso galvutės, paspauskite jas žemyn ir pritvirtinkite prie peiliuko. Kad jas nuimtumėte, pastumkite šukų
galą ir nuimkite nuo peiliuko.

Reguliuojamas peiliuko ilgis
Peiliuko ilgio svertas įmontuotas itin patogioje padėtyje: suėmus prietaisą ranka, jis jums bus ties nykščiu. Todėl peiliuko ilgį reguliuoti galėsite
kirpdamiesi.
Viršutinė sverto padėtis atitinka trumpiausią kirpimą, o jo apatinė padėtis – ilgiausią kirpimą. Kad pakeistumėte kirpimo ilgį, palengva pastumkite
svertą.
Kadangi skirtingo ilgio peiliukas kerpa skirtingu kampu, sverto naudojimas pailgins peiliukų tarnavimo laiką.
Susikaupę plaukai lėtina prietaiso veikimą. Kad juos išvalytumėte nenuimdami peiliuko, įjunkite prietaisą ir greitai pasukite svertą pirmyn atgal keletą
kartų. Jei taip darysite po kiekvieno kirpimo, plaukai nesikaups galvutės viduje.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

