Kirpimo mašinėlė (trimeris) profesionaliam naudojimui
„Powerful / ELEMENT“ mod. P10
gali dirbti: be laido / su laidu
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia kriauklių, vonios ar kitų
indų su vandeniu.
• Saugokitės prietaiso karštų dalių kontakto su veidu ar kaklu.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, kerpant vaikus, neįgaliuosius ar žmones turinčius psichikos sutrikimų.
Taip pat priežiūra reikalinga ir naudojantis prietaisu šalia jų. Saugokite nuo vaikų.
• SVARBU! Visuomet išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo jo nenaudojant ar prieš valymą. Nepalikite
įjungto prietaiso be priežiūros. Nestatykite prietaiso ant jokio karščiui jautraus paviršiaus ir visuomet
atvėsinkite prieš saugojimą.
• Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu. Pastebėjus pažeistą laidą, tuoj pat baikite naudotis prietaisu. Pristatykite prietaisą į aptarnavimo centrą, kad jį apžiūrėtų ir sutaisytų.
• Netraukite prietaiso už laido. Laido nesusukite ir nesupainiokite.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvos 89/336/EEC (ES markiruotė).
SVARBIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
• Išsamiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudojant prietaisą pirmą kartą.
• Kad padidinti įkraunamų elementų talpą ir tarnavimo laiką, prieš pirmą naudojimą, prietaisą
įkraudinėkite mažiausiai 5 valandas.
• Reguliariai valykite ir prižiūrėkite (aptarnaukite) prietaisą.
• Nenaudokite prietaiso ant dirglios odos.
• Nelaikykite prietaiso žemesnėje nei 0oC ir aukštesnėje nei +40oC temperatūroje. Saugokite nuo
tiesioginių saulės spindulių.
• Šis prietaisas yra su įkraunamais Ni-MH elementais. Prietaisui sugedus, neišmeskite jo elementų
kartu su kitomis namų šiukšlėmis. Tam yra specialios surinkimo vietos.
ELEMENTŲ ĮKROVIMAS
1. Išjunkite prietaisą.
2. Įstatykite prietaisą į krovimo stovą.
3. Įkiškite adapterio laidą į krovimo stovą ir įjunkite adapterį į įtampos lizdą.
4. Neįkraudinėkite prietaiso ilgiau kaip 8 valandas, nes taip bus trumpinamas elementų tarnavimo laikas.
5. Pirmus šešis mėnesius, įkraukite ir iškraukite elementus pilnai, taip prailginsite jų tarnavimo laiką.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
• Neardykite prietaiso.
• Nevalykite prietaiso su vandeniu. Valykite su drėgnu skudurėliu. Valymui nenaudokite cheminių
valymo priemonių.
• Saugokite prietaisą nuo vaikų.
• Netraukite prietaiso už laido.
• Kirpdami leiskite prietaisui slysti oda. Nespauskite jo.
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VALYMAS
Kiekvieną kartą, po naudojimo, išvalykite prietaisą ir sutepkite peiliukus tepalu. Prieš valydami prietaisą ar įkrovimo stovą, išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
1. Nuimkite nuo prietaiso kirpimo galvutę (pav. C1, C2).
2. Vidinių dalių valymui naudokite šepetėlį (pav. C3, C4).
3. Spauskite kirpimo galvutės galą, kad ji judėtų ir išvalykite peiliukus (pav. C5).
4. Užlašinkite ant peiliukų vieną ar du lašus tepalo (pav. C6).
5. Uždėkite kirpimo galvutę ant prietaiso kaip parodyta paveikslėliuose C7 ir C8.
6. Įjunkite prietaisą kelioms sekundėms, kad tepalas būtų vienodai išskirstytas ant peiliukų.

PRIEDAI
• 1 priedas-šukos, 3 pozicijų.
Kaip nuimti ir uždėti, žr.
paveikslėlį:
• Įkrovimo stovas.
• Tepalas.
• Valymo šepetėlis.
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS
GARANTIJA NETAIKOMA!
DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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