BARZDOS IR PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ
FX775E
Barzdos ir plaukų kirpimo mašinėlėje BaBylissPRO TM FX775E yra 15 kirpimo ilgio parinkčių, kurios užtikrina tobulą jūsų barzdos priežiūrą. Šis
prietaisas puikus pagalbininkas formuojant tiek trumpą, tiek ilgą barzdą. Naudodami ilgio reguliavimo mygtuką pasirinkite kirpimo ilgį nuo 1 iki 15
mm, naudokitės ilgio fiksavimo funkcija ir būkite tikri, kad išvengsite kirpimo nelygumų. Net ir mažai įkrauta integruota ličio jonų baterija leis
prietaisu naudotis be jokių neskandumų ir užtikrins precizišką elektochemiškai pagaląstų peiliukų darbą.
Savybės:
•
mažai įkrauta ličio jonų baterija leidžia prietaisą naudoti be laido;
•
elekrocheminiu būdu pagaląsti nerūdijančio plieno peiliukai užtikrina tikslų ir pastangų nereikalaujantį kirpimą;
lengvai valomos nuimamos šukutės užtikrina tolygų kirpimą;
•
yra 15 plaukų kirpimo ilgio parinkčių (1 – 15 mm);
•
•
pasirinkto kirpimo ilgio fiksavimo funkcija užtikrina tolygų kirpimą;
•
LED ekrane rodomas pasirinktas kirpimo ilgis;
•
5 minučių spartusis įkrovimas;
•
labai patogus naudoti belaidis prietaisas;
yra laido šakotuvas;
•
•
sudėtyje yra papildomos šukutės.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SVARBU: PRIETAISO ĮKROVIMAS
Prietaiso įkrovimas pirmą kartą
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, be to, prietaisas gali sugesti.
Barzdos ir plaukų kirpimo mašinėlę FX775E naudoti labai paprasta, bet prieš prietaisą naudodami pirmą kartą jį įkraukite 3 val.
Pirmasis mašinėlės įkrovimas skirtas užtikrinti, kad vėliau prietaisu naudositės sklandžiai. Kitą kartą mašinėlę tereikės krauti 90 min. Tikrasis baterijos
veikimo laikas išaiškės po 3 įkrovimų / iškrovimų.
• Maitinimo laidą įjunkite į krovimo stovo apačioje esančią jungtį.
• Maitinimo laido kištuką įjunkite į elektros lizdą.
• Kol prietaisas kraunasi, mirksi mėlyna Led lemputė.
• Jei lemputė nemirksi, prietaisas – įkrautas!
Prietaiso įprastas įkrovimas
• Mašinėlę pilnai įkrausite per 90 min, tada belaidžiu režimu galėsite naudotis mažiausiai 60 min.
• Pradėjusi mirksėti mėlyna Led lemputė nurodys, kad prietaisas beveik išsikrovė.
• Siekdami, kad įkraunama baterija veiktų efektyviai, prietaisą maždaug kas tris mėnesius kraukite po 3 val.
• Šioje barzdos ir plaukų kirpimo mašinėlėje yra sparčiojo baterijos įkrovimo funkcija. Prietaisą įkrovę 5 min, juo galėsite naudotis apie 3 min.
• Įprastas baterijos įkrovimas trunka apie 90 min.
Prietaiso paruošimas naudojimui
Prieš naudodami prietaisą visada įsitikinkite, kad kirpimo peiliuke nėra plaukų, ar kitų objektų, ir jis juda lengvai.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, peiliuką būtinai sutepkite alyva! Žr. „Valymas ir priežiūra“ skyrelį.
NAUDOJIMAS
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite I/O mygtuką, įsižiebs pasirinktas plaukų kirpimo ilgis ir pradės judėti kirpimo peiliukai. Įsižiebusi balta plaukų
kirpimo ilgio fiksavimo lemputė nurodo ar aktyvuotas pasirinkto ilgio užraktas. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite I/O mygtuką, varikliukas
sustos, o visos lemputės išsijungs po 5 sekundžių.
Plaukų kirpimo ilgio pasirinkimas
• Norėdami įsitikinti, kad gerai uždėjote šukutes, jas lengvai stumtelėkite žemyn.
• Sukdami reguliatorių į kairę ir į dešinę pusę, pasirinksite norimą plaukų kirpimo ilgį.
• Plaukų kirpimo ilgis (milimetrais) rodomas Led ekrane – sukite reguliatorių ir pasirinkite norimą ilgį. Galimos pasirinktys: nuo 1 iki 15 mm,
kirpimo ilgis didėja po 1 mm.
• Pasirinkite norimą kirpimo ilgį ir jūsų pasirinkimas bus rodomas ekrane.
• Pasirinkę norimą kirpimo ilgį aktyvuokite užraktą ir būkite tikri, kad plaukus kirpsite lygiai (žr. Plaukų kirpimo ilgio fiksavimo mechanizmas).
• Įjunkite prietaisą.
• Jei mėginstite keisti pasirinktą ir užfiksuotą plaukų kirpimo ilgį, 10 sekundžių mirksės Led lemputė, tada plaukų kirpimo ilgio reguliatorius
atsirakins.
Plaukų kirpimo ilgio fiksavimo mechanizmas
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Fiksavimo mechanizmas užtikrina, kad šukutės nepraslys ir jūsų pasirinktas ilgis bus tolygus.
• Kai pasirinksite norimą plaukų kirpimo ilgį, aktyvuokite po reguliatoriumi esantį užraktą.
•

Norėdami aktyvuoti užraktą laikykite nuspaustą mygtuką, kol įsižiebs „

•

Norėdami reguliatorių atrakinti, laikykite nuspaudę mygtuką, kol išsijungs užrakto simbolis ir įsižiebs „

“ simbolis.
“ simbolis.

Įspėjimas. Kai prietaise aktyvuota užrakto sistema, norėdami pakeisti kirpimo ilgį nenaudokite jėgos spausdami reguliatorių ar šukutes, nes galite
sugadinti prietaisą.
Užrakto naudojimas kelionėse
• Prietaise integruota užrakto sistema užrakina įjungimo / išjungimo mygtuką, tad prietaiso neįjungsite netyčia.
• Norėdami aktyvuoti užraktą, 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, kol įsižiebs žalias užrakto simbolis. Po 3 sekunčių
žalias simbolis išsijungs, tačiau prietaisas bus užrakintas.
• Jei įjungimo / išjungimo mygtuką laikysite nuspaudę trumpiau kaip 3 sekundes, atsiradęs užrakto simbolis mirksės, prietaisas neįsijungs.
• Norėdami atrakinti prietaisą, 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, tada įsijungs prietaiso varikliukas ir galėsite
pradėto darbą. Užrakto sistema neaktyvi.
• Kai prietaisą įdedate į krovimo laikiklį, automatiškai atrakinama užrakto sistema.
Prietaiso naudojimas be šukučių
• Kirpimo mašinėle taip pat galite atlikti barzdos kantavimo / dailinimo darbus.
• Norėdami nuimti šukutes, nustatykite didžiausią kirpimo ilgį ir nestipriai stumkite šukutes žemyn, tolyn nuo prietaiso korpuso.
• Laikykite prietaisą kirpimo peiliuku žemyn, ploščiąja dalimi prie odos.
• Įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Įsijungs lemputė ir peiliukai pradės judėti.
• Kantuojamoje vietoje kirpimo mašinėlę judinkite lėtai, trumpais mostais.
• Baigę kantavimo darbus, mašinėlę apsukite peiliukais į viršų, prieš plaukų augimo kryptį. Tokiu būdu nukirpsite nepageidaulamus plaukus prie
kantavimo linijos.
• Jei norite ypač trumpo kirpimo plaukų, galite prietaisą naudoti bet šukučių. Sukursite itin trumpų plaukų šukuoseną.
SVARBU. Atminkite, kad jei prietaisą naudosite be šukučių, kirpimo ilgis bus mažiau kaip 1 mm. Kol prietaisą naudosite be šukučių, LED ekrane
nebus rodomas kirpimo ilgis.
Patarimai
• Kirpkite sausus ir švarius plaukus.
• Prieš naudodami pirmą kartą, plaukus paauginkite kelias dienas, tada šukuosena atrodys gražiau, nes plaukai bus tankesni.
• Nustatykite reikiamą plaukų kirpimo ilgį.
• Visada geriau pasirinkti ilgesnį kirpimą, vėliau, jei plaukai per ilgi, juos patrumpinkite dar kartą.
• Prietaisu naudokitės prieš plaukų augimo kryptį, peiliuko dantys turi būti nukreipti į viršų, o plokščioji peiliukų dalis pligudusi prie odos.
• Kirpimo mašinėlę kelkite į viršų prieš plaukų augimo kryptį, pamažu.
• Prietaisas plaukus nukirps geriausiai, kai jo per plaukus nestumsite. Galite pasimokyti kaip naudoti prietaisą kirpdami plaukus aplink kaklą, nes
ten jie auga įvairiomis kryptimis. Tai – visiškai normalu.
• Kaip ir skutantis, kerpant plaukus kaklo srityje turite numatyti tam papildomo laiko, nes ten plaukai auga įvairiomis kryptimis.
• Prietaiso niekada neišjunkite, kol jis dar yra plaukuose.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Reguliarus prietaiso valymas užtikrins, kad mašinėlė veiks sklandžiai.
• Išjunkite prietaisą, ištraukite maitinimo laidą.
• Nuimkite šukutes jas nestipriai traukdami į viršų.
• Naudodami pakuotėje esantį šepetėlį išvalykite plaukus ir kitus likučius. Nevalykite prietaiso peiliukų aštriomis
priemonėmis.
• Prietaisą išvalysite paprasčiau, jei nuimsite kirpimo peiliuką.
• Norėdami nuimti peiliuką, prietaisą laikykite vienoje rankoje, padėkite pirštą po kirpimo galvute ir ją nestipriai
stumtelėkite į viršų.
• Švelniai pašalinkite plaukų likučius.
• Peiliukus galite nuplauti švariu vandeniu. Nuplautus peiliukus sutepkite alyva. Žr. žemiau.
• Prieš uždėdami kirpimo galvutę įsitikinkite, kad kirpimo peiliukas yra kirpimo galvutės centre, žr. paveikslėlyje.
• Valydami prietaisą nenaudokite jokių cheminių skysčių.
• Įsitikinkite, kad po naudojimo prietaiso peiliukas švarus.
• Peiliuką sutepti alyva būtina prieš kiekvieną naudojimą. Tai padės užtikrinti prietaiso ilgaamžiškumą ir optimalią kirpimo kokybę. Atsukite
alyvos buteliuko (esančio pakuotės sudėtyje) kamštelį ir nukirpkite plastikinį buteliuko galą. Prieš peiliuką tepdami alyva, įsitikinkite, kad
prietaisas įjungtas. Truputį suspauskite buteliuką ir užlašinkite du lašus alyvos ant prietaiso peiliuko. Palaukite kelias sekundes, kol alyva
pasiskirstys ant peiliuko ašmenų. Išjunkite prietaisą ir šluoste nusausinkite alyvos perteklių.

Plaukų kirpimo mašinėlių elementams ir peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros
(serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel.864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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