BABYLISS PRO
FX821E

Plaukų ir barzdos kirpimo mašinėlė
Naudojimo instrukcijos
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

Saugumo nurodymai
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• 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.
Jei pažeistas 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 vaikams ir asmenims (įskaitant vaikus), 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 kitaip nelankstykite.
Šis prietaisas atitinka direktyvų 04/108/EC ir 06/95/EC standartus.

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.
Prietaiso dalys
1. 30 mm nuimami nerūdijančio plieno ašmenys: reti dantukai
2. 30 mm nuimami nerūdijančio plieno ašmenys: tankūs dantukai
3. Įjungimo / išjungimo mygtukas
4. Šukos (4 vnt.): 3 – 6 – 10 – 13 cm
5. Maitinimo laidas (3 m)
6. Alyva
7. Valymo šepetėlis

Apie prietaisą
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.
Dėl savo kompaktiškumo, ši plaukų kirpimo mašinėlė yra neįtikėtinas eksploatacinių savybių ir praktiškumo derinys.
Ji siūlo visus šiuolaikinių kirpimo mašinėlių privalumus, yra galinga, lengva ir ergonomiška. Tai reiškia, kad jūs ne tik galėsite apsikirpti, bet ir
padailinti kirpimo kontūrus.
Kaip naudoti šukas
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Išjunkite prietaisą (mygtuką pastumkite ties 0-Off).
Užmaukite šukas ant prietaiso galvutės ir paspauskite, kad užsifiksuotų.
Jei norite šukas nuimti, pastumkite jas į viršų.
Komplekte rasite keturių kirpimo ilgių šukas: 3 – 6 – 10 – 13 cm.

Ašmenų priežiūra

Reguliari ašmenų priežiūra padės išlaikyti juos geros būklės. Kad prietaisą valyti būtų paprasčiau, Babyliss PRO mašinėlių ašmenis galima nuimti.
Suimkite prietaisą, kirpimo galvutę nukreipkite į viršų ir nuimkite ašmenis spausdami jų galiuką.
Susikaupusius plaukus pašalinkite šepetėliu.
Prieš ir po kiekvieno naudojimo, prietaiso ašmenis būtina sutepti alyva. Suimkite prietaisą, kirpimo galvutę nukreipkite į apačią ir kelis alyvos
lašelius atsargiai užlašinkite ant peiliukų priekinės ir šoninės dalies. Švelnia, sausa šluoste nuvalykite alyvos perteklių.
Prietaiso priežiūrai nenaudokite jokių kitų produktų. Komplekte esanti alyva yra specialiai skirta šiam prietaisui. Ji neišgaruoja ir nesulėtina ašmenų
darbo.
Jei ašmenys nebus tinkamai prižiūrimi, prietaisui suteikta garantija bus anuliuota.
Taip pat rekomenduojame naudoti Babyliss Pro Spay (FX040290) purškiklį, kuris sutepa, valo ir dezinfekuoja ašmenis.
Būkite atidūs ir neužlašinkite per didelio alyvos kiekio, nes tai gali pažeisti variklį.
Ašmenų komplekto nuėmimas ir pakeitimas
Kad nuimtumėte ašmenų komplektą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nykščiu stumkite ašmenis į viršų ir nuimsite juos nuo
prietaiso. Pritvirtinkite kitą ašmenų komplektą: nykštį uždėkite ant didelių ašmenų ir užspauskite ant prietaiso.
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