NOSIES IR AUSŲ PLAUKŲ TRIMERIS BABYLISSPRO FX757E
NAUDOTOJO VADOVAS
Prieš pradedant naudoti
Prieš pradedant naudoti prietaisą, rekomenduojame jį išbandyti ant nedidelio
kojos ar rankos odos ploto. Jeigu prasideda alerginė reakcija, prietaiso
nenaudokite. Nenaudokite prietaiso ant jautrios ar sudirgintos odos.

Perspėjimai
1.
2.
3.

Neleiskite vaikams ir neįgaliesiems naudoti prietaiso, taip pat
nenaudokite prietaiso netoli jų ar šiems žmonėms kirpti.
Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti prietaiso ašmenys.
Nenaudokite prietaiso, jeigu skundžiatės odos problemomis ar ligomis.

Naudojimas
1.
2.
3.
4.

Nuimkite apsauginę galvutę (1) ir paspauskite mygtuką (2), kad
įjungtumėte prietaisą.
Laikykite prietaisą plaukų augimo kryptimi ir taip, kad tarp prietaiso ir
odos, kurios plaukelius norite pašalinti, susidarytų smailus kampas.
Visuomet kirpkite plaukus jų augimo kryptimi, nespausdami kirpimo
ašmenų (3), nes kitaip galite jiems pakenkti ar susižeisti.
Laisva ranka švelniai įtempkite odą, kad trumpiau nukirptumėte
plaukelius.

Prijungiamos kirpimo galvutės naudojimas
FX757E itin tikslaus kirpimo trimeris turi dvipusę kirpimo galvutę (4).
Galvutės pusė su trumpais dantukais skirta nukirpti plaukus labai trumpai. Pusė su
ilgesniais dantukais skirta ilgesniam kirpimui ir plaukų ištiesinimui.
Prieš prijungdami kirpimo galvutę, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
Prispausdami ir pastumdami prijunkite priedą prie trimerio galvutės taip, kad
dantukai (trumpi arba ilgi) žiūrėtų į tą pačią pusę, kaip ir platūs trimerio kirpimo
ašmenys.
Nuimkite kirpimo galvutę, atsargiai ją patraukdami.

Baterijos keitimas
FX757E modelis naudoja AAA baterijas. Įdėkite vieną AAA bateriją į trimerį prieš pradėdami naudoti prietaisą.
1. Išjunkite prietaisą ir nuimkite apsauginį dangtelį. Tvirtai laikydami viršutinę trimerio dalį, žemyn patraukite apatinę dalį, kad
atidengtumėte baterijų skyrelį [1 pav.].
2. Įstatykite AAA bateriją nurodyta kryptimi [2 pav.].
3. Užverkite baterijų skyrelį taip, kad įjungimo mygtukas atsidurtų greta apatinėje prietaiso dalyje esančios išpjovos [3 pav.].
4. Jeigu ketinate ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso, rekomenduojame išimti bateriją.

Priežiūra
Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose. Nenaudokite vandens ar didelės koncentracijos valymo priemonių tam, kad jį išvalytumėte.
Naudokite tik nestiprius valiklius.
1. Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite.
2. Paspauskite trimerio galvutėje esančią sklendę (5), kad nuimtumėte ašmenis [4 pav.].
3. Atsargiai nuimkite trimerio galvutę [5 pav.].
4. Baterijų skyrelio nugarinėje dalyje rasite nedidelį valymo šepetėlį. Panaudokite jį plaukams ir nešvarumams išvalyti [6 pav.].
5. Baigę valyti prietaisą ir įsitikinę, kad jis tebėra išjungtas, atgal įstatykite trimerio galvutę, užfiksuodami ją. Uždėkite apsauginį
dangtelį ir prijunkite apatinę trimerio dalį.
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