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TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

NAUDOJIMAS
Išpakuokite prietais ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Prietais nušluostykite dr gna šluoste.
Gal sdami rankius, prietais nepilkite vandens: elektros šoko pavojus.

PRIETAISO APRAŠYMAS
Smarkiai atšipusi peili galandimo anga
Mažai atšipusi peili galandimo anga
Dešin s pus s galandimo anga
Kair s pus s galandimo anga
Atsuktuvo galandimo anga
Žirkli galandimo anga
jungimo mygtukas
Kojel s
Pagrindas
Laido suvyniojimo mygtukas
Laidas

tampa: AC 220 – 240 V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 1200 W

Išsaugokite šias instrukcijas.
Prietaisas skirtas tik asmenin ms reikm ms.

SAUGUMO NURODYMAI
Naudojant elektrin prietais , b tina laikytis tam tikr atsargumo taisykli . Jos pad s išengti gaisro, elektros
šoko ar sužeidim .
Prietaisas n ra skirtas naudoti asmenims ( skaitant vaikus) su negalia, nebent jie buvo apmokyti juo
naudotis ir informuoti apie galimus pavojus.
Priži r kite vaikus, kad jie nežaist su prietaisu.
Niekada nepanardinkite prietaiso vanden ar kitok skyst : elektros šoko pavojus.
B kite itin atid s, kai vaikai yra greta prietaiso jo naudojimo metu.
Nelieskite prietaiso paviršiaus naudojimo metu: jis gali kaisti.
Kai prietaiso nenaudojate ir prieš j valydami, visuomet ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Jei maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeistas, pristatykite j autorizuot technin s prieži ros centr .
Neoriginali prietaiso dali naudojimas gali b ti pavojingas.
Nenaudokite prietaiso lauke ir nelaikykite dr gnose patalpose.
Nepalikite laido kab ti nuo stalo ir saugokite nuo s ly io su karštais objektais.
Nelaikykite prietaiso ant ar greta orkait s ir elektrin s ar dujin s virykl s.
Naudojimo metu, prietais laikykite atokiau nuo užuolaid , sien , apmušal ar kitoki degi objekt .
Saugokite prietais nuo vandens. Nepilkite jo prietaiso angas naudojimo metu: elektros šoko pavojus.

Naudojimo instrukcijos

BH670KS

ELEKTRINIS PEILI GAL STUVAS

Patarimai
Kad kokybiškai pagal stum te rankius, traukite juos per galandimo diskus vienodu grei iu.
Prispauskite peil prie sienel s: tai pad s išlaikyti stabilum ir pagerinti kontakt su galandimo disku.
Variklis greitai kaista, tod l pagaland vien rank , leiskite jam atv sti.
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Peilio galandimas
Prietais pastatykite ant stabilaus paviršiaus.
Ištraukite maitinimo laid iš prietaiso ir junkite kištuk elektros lizd .
Paspauskite jungimo mygtuk ir variklis prad s veikti.
Peil tvirtai suimkite už koto ir nuleiskite galandimo ang . Braukite peil per vis jo ilg link sav s (nuo
rankenos iki galiuko). Peil ang statykite kuo ar iau rankenos, taip visa geležt bus vienodai pagal sta.
Kartokite 3 – 4 kartus.
A – B: smarkiai atšipusiems peiliams
C – D: mažai atšipusiems peiliams
A – C: dešin s pus s galandimui
B – D: kair s pus s galandimui
Jei peilis atšip s smarkiai, pirmiausia pagal skite j A ir B angose, o tada gal skite C ir D angose. Tai
sutrumpins galandimo laik ir užtikrins ilg prietaiso tarnavimo laik . Jei peilis atšip s nesmarkiai,
naudokite C ir D galandimo angas.
D mesio: jei nuleidus peil ang galandimo diskas užsiblokuos ir nustos suktis, ištraukite peil iš angos ir
palaukite, kol diskas v l ims suktis. Kitu atveju, prietaisas gali sugesti.
Išjunkite jungimo mygtuk ir ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Nuvalykite stal ir prietais .
Nelaikykite prietaiso jungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minu i pertrauk ir v l gal skite.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros (serviso) centras
Neries krantin s 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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GARANTIJA
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite garantiniame lapelyje. Garantija
padengia taisymo išlaidas, jei:
- pažeidimai ar gedimai atsirado d l gamyklin s klaidos, defekto, ir reikia pakeisti prietaiso dalis;
- prietaisas sugedo normaliomis naudojimo s lygomis.
Gamintojas neatsako d l žalos, atsiradusios:
- netinkamai naudojant prietais , ty ia j sugadinus ar atliekant taisymo darbus savarankiškai;
- pasibaigus garantiniam periodui;
- pametus garantin lapel .
Garantinis taisymas atliekamas tik garantiniu periodu.

VALYMAS IR PRIEŽI RA
Baig naudotis prietaisu, ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Neplaukite prietaiso po tekan iu vandeniu ar indaplov je. Nuvalykite j dr gna šluoste.
B kite atsarg s su galandimo diskais ir nepažeiskite j su galandamais rankiais: jie yra gana jautr s.
Jei maitinimo laidas pažeistas, j sutaisyti gali tik autorizuoto technin s prieži ros centro darbuotojai.

Automatinio laido suvyniojimo funkcija
Prieš naudodami prietais , ištraukite laid iš prietaiso ir junkite kištuk elektros lizd .
Baig naudotis prietaisu, ištraukite kištuk iš lizdo. Tuomet paspauskite laido suvyniojimo mygtuk ir
laidas automatiškai susisuks prietaiso viduje. Jei nuspaudus mygtuk laidas nepradeda vyniotis atgal, dar
kart paspauskite mygtuk ir laikykite ištiest laid rankose. Jis ims l tai vyniotis.
D mesio: jei laidas nebesitraukia iš prietaiso, netraukite jo per j g : grei iausiai j s jau išvyniojote j vis .

Atsuktuvo galandimas
junkite kištuk elektros lizd .
Suimkite atsuktuv už rankenos.
kiškite j peilio galandimo ang statmenoje pad tyje.
Tuomet atsuktuvo galvut kiškite atsuktuvui gal sti skirt ang .
Išjunkite jungimo mygtuk ir ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Nuvalykite stal ir prietais .
D mesio: jei kišus atsuktuv
ang galandimo diskas užsiblokuos ir nustos suktis,
ištraukite j iš angos ir palaukite, kol diskas v l ims suktis. Kitu atveju, prietaisas gali
sugesti.
Nelaikykite prietaiso jungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minu i
pertrauk ir v l gal skite.

Žirkli galandimas
junkite kištuk elektros lizd .
Vien žirkli ašmen d kite ang aštri ja puse vid . Traukite ašmen link sav s. Kartokite 4 – 5 kartus.
T pat atlikite su kitais ašmenimis.
Išjunkite jungimo mygtuk ir ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Nuvalykite stal ir prietais .
D mesio: jei kišus ašmenis ang galandimo diskas užsiblokuos ir nustos
suktis, ištraukite žirkles iš angos ir palaukite, kol diskas v l ims suktis. Kitu
atveju, prietaisas gali sugesti.
Nelaikykite prietaiso jungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minu i
pertrauk ir v l gal skite.

