Babyliss PRO plaukų kirpimo mašinėlė mod. FX-770
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI
Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS
1. Nerūdijančio plieno peiliukai. Į komplektą įeina 2 kirpimo galvutės: 40 mm ir
7,5 mm
2. Įjungimo/Išjungimo jungiklis (0-I)
3. Krovimo indikatoriaus lemputė
4. Pakrovimo stovelis
5. 4 kirpimo antgaliai: 3-6-9,5-13 mm
6. Transportavimo ir saugojimo krepšys
7. Adapteris pakrovėjui ar prietaiso naudojimui iš įtampos lizdo
8. Tepaliukas
9. Valymo šepetėlis
SAVYBĖS
Kompaktiška kirpimo mašinėlė „BaBy Clipper“ yra nepaprastai funkcionali ir
patogi naudoti.
Dėka savo galingumo (7000 aps./min.) ir 40 mm kirpimo galvutės, prietaisas
atitinka visas profesionalių kirpimo mašinėlių savybes; prietaiso lengvumas ir
ergonomiškumas (patogumas) leis tiksliai atlikti kruopštumo reikalaujančius
baigiamuosius kirpimus, o naudojant 7,5 mm kirpimo galvutę – ir modelinius
kirpimus.
45 minutės nepertraukiamo, pastovaus darbo autonominiu režimu, suteiks didelę
prietaiso naudojimo laisvę.
NAUDOJIMAS
Prietaiso elementų įkrovimas iš stovelio
Prieš naudojimą, pirmą kartą, įsitikinkite, kad prietaisas būtų išjungtas (jungiklio
padėtis „0“). Įkiškite laido kištuką į pakrovimo stovelį ir įjunkite į įtampos lizdą.
Įstatykite prietaisą į pakrovimo stovelį. Palikite krautis 16 val. Raudona
indikatoriaus lemputė degs visą krovimo laiką.
Elementų tarnavimo laiką prailginsite, jei reguliariai įkrovinėsite prietaisą,
nelaukdami, kol jie visiškai išsikraus.
Prietaiso naudojimas su laidu
Galima naudotis prietaisu ir tiesiogiai jį maitinant iš įtampos lizdo. Įkiškite laido
kištuką į prietaisą ir įjunkite į įtampos lizdą. Įjunkite prietaisą (jungiklio padėtis
„I“).
KIRPIMO ANTGALIŲ NAUDOJIMAS
Kirpimo mašinėlė komplektuojama su 4 kirpimo priedais:
- Nr.1 3 mm
- Nr.2 6 mm
- Nr.3 9,5 mm
- Nr.4 13 mm

Numeriai ir kirpimo ilgiai nurodyti antgalių apačioje.
Antgalių pritvirtinimas, nuėmimas (Fig.1)
1. Įsitikinkite, kad prietaisas būtų išjungtas (jungiklio padėtis „0“).
2. Uždėkite antgalį ant peiliukų viršaus ir užfiksuokite į jam skirtą vietą apatinėje
peiliuko dalyje.
3. Antgalio nuėmimui, patraukite jį aukštyn nuo apatinės peiliuko dalies.
PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA
Reguliari peiliukų priežiūra (valymas ir sutepimas) užtikrins optimalų prietaiso
funkcionavimą. Prietaiso peiliukai yra nuimami, lengvam valymui. Laikydami
prietaisą peiliukais į viršų, nuimkite kirpimo galvutę, spausdami peiliuko kraštus.
Su šepetėliu pašalinkite iš peiliukų plaukų liekanas.
Maksimaliam peiliukų efektyvumui užtikrinti, juos būtina sutepti tepaliuku prieš ir
po kiekvieno naudojimo. Tam laikykite prietaisą peiliukais į apačią ir ant kirpimo
galvutės viršaus bei šonų atsargiai užlašinkite kelis lašus tepaliuko,
komplektuojamo kartu su prietaisu. Perteklinį tepaliuko kiekį nuvalykite minkštu,
sausu skudurėliu.
Peiliukų sutepimui nesinaudokite kitomis priemonėmis; komplektuojamas
tepaliukas, sukurtas pagal specialią formulę, pritaikytą kirpimo mašinėlių
peiliukams; tepaliukas turi savybę negaruoti ir nestabdyti peiliukų judėjimo.
Po valymo ir priežiūros, įstatykite peiliukus į prietaisą.
Dėmesio: prietaisui negalios garantija, jei jis bus sugadintas dėl netinkamos
priežiūros.
BENDRA PRIETAISO PRIEŽIŪRA
Kirpimo galvutės pakeitimas, nuėmimas (Fig.2)
Įsitikinkite, kad prietaisas būtų išjungtas (jungiklio padėtis „0“). Peiliukų
nuėmimui, laikykite prietaisą prieš save ir atsargiai spauskite nykščiu peiliukų
dantukus tol, kol kirpimo galvutė atsikabins nuo prietaiso. Tuomet uždėkite kitą
kirpimo galvutę, viską darydami atvirkštine tvarka: apatinę galvutės dalį įstatykite į
jai skirtą vietą prietaise ir atsargiai spauskite galvutę nykščiu bei rodomuoju pirštais
link savęs; nykštys turi likti galvutės priekyje.
Elementų priežiūra
1. Reguliariai nesinaudojant prietaisu, jį būtina įkrauti kas 6 mėnesiai.
2. Reguliariai naudojantis prietaisu, leiskite kartą į 6 mėnesius jam pilnai
išsikrauti. Palikite krautis 16 valandų.
3. Nekraukite prietaiso patalpoje, kur temperatūra žemesnė 0ºC ar aukštesnė 40ºC.
Saugokite, jog ant prietaiso nesklistų tiesioginiai saulės spinduliai. Nepalikite
prietaiso šalia radiatorių ar kitų šilumos šaltinių, o taip pat ir aktyvios
ventiliacijos zonoje.

Ni-MH ELEMENTAI
Prietaisas turi Nikelio-Metalo-Hibrido elementus. Aplinkos apsaugai, pasibaigus šių
elementų tarnavimo laikui, reikia atsargiai juos išimti iš prietaiso ir išmesti į
specialiai tam skirtus konteinerius. Išimdami elementų bloką, jo išmetimui,
vadovaukitės šiomis instrukcijomis:
- Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo. Nuimkite kirpimo galvutę. Atsukite veržlę
esančią šalia sukimosi ašies ir veržlę, esančią prietaiso apatinėje dalyje. Nuimkite
prietaiso galvutę. Nukirpkite laidus jungiančius elektrinę valdymo plokštę ir
elementų bloką. Išimkite iš prietaiso elektrinę valdymo plokštę ir elementų bloką.
Aplinkos apsaugai, neišmeskite elementų kartu su buitinėmis atliekomis.
Informaciją apie elementų surinkimą ir perdirbimą gausite susisiekę su vietine
aplinkosaugos tarnyba.
SAUGUMO PRIEMONĖS
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso
vonioje, šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
• Saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Jei pažeistas laidas, kreipkitės į garantinės priežiūros centrą, kad būtų pakeistas
kitu.
• Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinės priežiūros
centrą. Jokiu būdu netaisykite prietaiso patys.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC
(elektromagnetinis suderinamumas) ir 73/23/EEC (prietaisų namams
saugumas), taip pat 93/68/EEC. (ES markiruotė).
• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
• Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo, kai nenaudojate ar valote. Nepalikite įjungto
prietaiso be priežiūros ir visuomet leiskite jam atvėsti.
• Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS
GARANTIJA NETAIKOMA!
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