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Profesionali plaukų kirpimo mašinėlė
Naudojimo instrukcijos
Saugumo nurodymai




















 DĖMESIO: polietileniniai maišeliai, į kuriuos supakuotas prietaisas, gali kelti pavojų. Laikykite juos atokiau nuo kūdikių ir mažų vaikų.
Niekada jų nenaudokite vaikų lovelėse, vežimėliuose ar pan. Plona polietileno plėvelė gali prilipti prie nosies ir sutrikdyti kvėpavimą.
 Pakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams.
 DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso netoli prausyklės, vonios, dušo ar indų su vandeniu. Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
 Jei prietaisu naudojatės vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo.

Prietaiso naudojimas greta vandens šaltinių yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas. Kaip papildomą apsaugą instaliuokite srovės
pertraukiklį su ne didesne nei 30 mA srove. Pasikonsultuokite su elektriku.
Prietaiso niekada nepanardinkite į vandenį ar kitą skystį.
Prietaisą naudokite ir kraukite tik su komplekte esančiu adapteriu.
Jei pažeistas adapteris arba maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto priežiūros centro darbuotojas, kuris žino, kaip
išvengti pavojaus.
Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar atrodo pažeistas.
Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas, o kištukas įkištas į lizdą.
Jei naudojantis prietaisu jums kyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
Nenaudokite jokių kitų priedų, nei rekomenduoja Babyliss.
Ištraukite kištuką iš lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą. Nepalikite prietaiso įjungto į elektros tinklą ilgiau nei 24 valandas.
Prietaisas nėra skirtas naudotis jaunesniems nei 8 metų vaikams ir asmenims, kuriems trūksta patyrimo ar kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip
neįgalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar pagalba. Įspėkite vaikus, kad nesinaudotu prietaisu kaip žaislu.
Kad apsaugotumėte laidą, nevyniokite jo aplink prietaisą ir nelankstykite.
Saugokite prietaisą nuo drėgmės.
Naudojimo arba įkrovimo metu prietaisas gali įkaisti. Tai normalu.
Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar jo peiliukai ir priedai nėra pažeisti ar sulūžę. Jei jie pažeisti, pakeiskite naujais.
Prieš kiekvieną naudojimą ant prietaiso peiliukų užtepkite alyvos. Tepkite tose vietose, kurios pažymėtos strėlytėmis.
Saugokite prietaiso korpusą ir peiliukus nuo sąlyčio su plaukų laku, losjonu ir kitokiomis priemonėmis, nes jos gali pažeisti prietaisą arba
paskatinti jo rūdijimą.
Neišmeskite prietaiso ant žemės.
Netrenkite jo į kitus objektus.
Nenaudokite jo gyvūnų plaukų kirpimui.
Prietaiso dalys

A. Korpusas
1. Kirpimo ilgio lemputė
2. Peiliuko ilgio reguliavimo
jungiklis
3, Įjungimo /išjungimo mygtukas
4. LED lemputė
B. Ašmenys
5. Tvirtinimo ąselė
6. Valymo svertas
7. Judantis peiliukas
8. Fiksuotas peiliukas
C. Įkrovimo stovas
D. AC adapteris
E. #1 šukų priedas: 3 mm
F. #2 šukų priedas: 6 mm
G. #3 šukų priedas: 10 mm
H. #4 šukų priedas: 13 mm
I. #5 šukų priedas: 16 mm
J. #6 šukų priedas: 19 mm
K. #7 šukų priedas: 22 mm
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L. #8 šukų priedas: 25 mm
M. Valymo šepetėlis
N. Alyva
Prieš pradedant naudoti
Prietaisas sukurtas profesionaliam naudojimui ir yra skirtas kirpti barzdos ir galvos plaukus.
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kraukite jį 3 valandas, kad aktyvuotųsi įkraunama baterija. Prietaisą galite naudoti su laidu arba be jo.
Atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
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.
Prietaiso įkrovimas







Nenaudokite jokių kitų adapterių ir laidų, išskyrus tuos, kuriuos įsigijote su prietaisu.
Venkite baterijos krovimo žemesnėje nei 5C ir aukštesnėje nei 35 C temperatūroje.
Nekraukite baterijos tiesioginėje saulės šviesoje ir greta karščio šaltinių.
Jei prietaiso neketinate naudoti ilgesnį laiką, įkraukite jį kartą per mėnesį. Tai padės išsaugoti ilgą baterijos tarnavimo laiką.
Maitinimo laidas yra nepakeičiamas. Jei jis sugedo, AC adapterio naudoti nebegalima.
Prietaisas turi įmontuotą bateriją. Neįmeskite jos į ugnį, saugokite nuo karščio ir nenaudokite / nepalikite aukštoje temperatūroje.








Įjungimo mygtuką pastumkite į OFF padėtį.
AC adapterio kištuką įjunkite lizdą, o kitą jo galą – į prietaisą. Užsidegs raudona LED lemputė. Prietaisas kraunasi.
Prietaisą įstatykite į jo stovą arba padėkite ant lygaus paviršiaus.
Prietaisas pilnai pasikraus per 3 valandas. Kai jis bus įkrautas, užsidegs mėlyna LED lemputė. Prietaisą galima bus naudoti apie 3 valandas.
Jei norite, prietaisą galite krauti 1 valandą. Tuomet jis veiks 75 minutes. Šiuo atveju, LED lemputės spalva gali nepasikeisti iš raudonos į mėlyną.
Svarbu: kad pailgintumėte baterijos tarnavimo laiką, prietaisą rekomenduojame krauti tik tuomet, kai raudona LED lemputė ims mirksėti.
Naudojimas su laidu








Jei prietaisas nėra įkrautas arba tuoj išsikraus, prie jo galite prijungti laidą ir naudoti toliau.
Prieš prijungdami adapterį, išjunkite prietaisą.
Adapterį prijunkite taip pat, kaip ir kraudami prietaisą. Užsidegs raudina LED lemputė.
Įjunkite prietaisą. Raudona lemputė akimirką liks degti, o tada prietaisas pradės veikti.
Jei prietaisas neveikia, leiskite jam pasikrauti 1 minutę.
Peiliuko ilgio jungiklį pastumkite į viršų arba į apačią ir pasirinkite norimą ilgį. Keturios jungiklio padėtys atitinka keturis ilgio pasirinkimus
(0,8 –1,2 – 1,6 – 2 mm). Tikrasis kirpimo ilgis gali šiek tiek skirtis.
Prietaiso valymas





Prietaiso korpusą valykite sudrėkinta šluoste.
Niekada nenaudokite paviršių ėdančių priemonių.
Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
Apie LED lemputę
Prietaisas turi vienintelę LED lemputę, bet jos spalvos perteikia skirtingą informaciją:
Raudona: prietaisas kraunasi.
Mėlyna: prietaisas pasikrovė.
Lėtai mirksinti raudona lemputė: prietaisas greitai išsikraus.
Greitai mirksinti raudona lemputė: prietaisas išsikraus po 10-15 minučių.
Šukų naudojimas



Pasirinkite norimą priedą. Kirpimo ilgis nurodytas ant priedų šoninės dalies.




Jungiklį pastumkite ties 0,8 mm ilgiu ir prie galvutės pritvirtinkite šukas.
Kai tvirtinate šukas, nespauskite tvirtinimo ąselės. Spauskite tą vietą, ant kurios užrašytas numeris (žr. pav.). Ąselė skirta tik šukų nuėmimui.
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Paspauskite norėdami pritvirtinti.
Pastumkite į viršų norėdami nuimti.
Šukų nuėmimas nuo galvutės


Šukas nuimkite taip, kaip parodyta paveiksle žemiau.

Ašmenų nuėmimas



Išjunkite prietaisą.
Suimkite prietaisą ranka, kad galvutė būtų nukreipta į viršų. Nustumkite peiliuką nykščiu ir sugaukite kita ranka.

Ašmenų pritvirtinimas


Ilgio jungiklį nustatykite ties 2,0 mm. Peiliuko pritvirtinti negalėsite jokioje kitokioje padėtyje. Jei bandysite tai padaryti, galite pažeisti
prietaisą.



Pritvirtinimo ąselę įkiškite į specialią angą ant prietaiso ir pastumkite, kad užsifiksuotų.

Prietaiso priežiūra
Ašmenų valymas
 Šepetėliu nuvalykite plaukus.
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Išimkite ašmenis ir išvalykite plaukus iš vidaus.



Išvalykite plaukus, įstrigusius tarp fiksuotų ir judančių peiliukų. Paspauskite valymo svertą, kad judantys peiliukai pasikeltų.



Dėmesio: nemėginkite išardyti ašmenų, nes jų daugiau nebesurinksite ir prietaisas nebebus tinkamas naudoti.

Sutepimas alyva
 Kelis lašus alyvos užlašinkite į tarpą tarp fiksuotų ir judančių peiliukų.
 Alyvą tepkite prieš ir po kiekvieno naudojimo.
Labai svarbu: peiliukus būtina valyti ir sutepti reguliariai. Tik tokiu atveju jie veiks tinkamai. Jei neprižiūrėsite prietaiso taip, kaip nurodyta, jam
suteikta garantija bus anuliuota.


Jungiklį nustatykite į 2.0 padėtį ir vėl pritvirtinkite ašmenis.

Ličio-polimero baterija
Kad išnaudotumėte visą baterijos galingumą, pirmo naudojimo metu iškraukite prietaisą, kol raudona lemputė ims greitai mirksėti. Tokį veiksmą
reikia atlikti tik po pirmojo naudojimo. Tuomet prietaisą pilnai įkraukite, kol ims degti mėlyna LED lemputė.
Pastaba: kad pasiektų pilną pajėgumą, elementą gali prireikti krauti 5 – 10 kartų.
Įmontuotos pakraunamos baterijos išėmimas
 Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 Prieš išimdami bateriją, ją visiškai išnaudokite.
 Nuimkite ašmenis (1) ir atsukite keturis varžtelius (2).
 Nuimkite dangtelį (3).
 Išimkite bateriją (4).

Elektrinio ir elektroninio prietaiso tarnavimo laiko pabaiga
Kad padėtumėte tausoti aplinką:
 Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
 Pristatykite jį į specialų elektrinių ir elektroninių prietaisų
surinkimo / perdirbimo punktą. Prieš tai iš prietaiso išimkite elementus. Juos meskite į specialias dėžes prekybos centruose.
 Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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