Kirpimo mašinėlė profesionaliam naudojimui
“Powerful” mod. P8
Svarbu:
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
• Neįmerkite kirpimo mašinėlės į vandenį ir nenaudokite drėgnose patalpose.
• Nenaudokite arti vonios, dušo, arčiau kaip 1m nuo vandens, jei mašinėlė įkris į vandenį, ištraukite
laidą iš tinklo prieš išimant.
• Įkritus į vandenį nenaudokite, pristatykite prietaisą ten kur pirkote, kad jį sutaisytų.
• Neimkite prietaiso drėgnomis rankomis.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas ar korpusas.
• Prietaisą junkite tik į kintamą elektros tinklą, kurio įtampa atitinka įtampa, nurodytą prietaiso
informacinėje lentelėje.
• Prieš įjungdami kirpimo mašinėlę į elektros tinklą, patikrinkite ar ji yra išjungta.
• Prieš valymą ištraukite kištuką iš lizdo.
• Kirpimo mašinėlė skirta tik plaukams kirpti. Prietaisas yra netinkamas naudoti kitokiems tikslams.
• Esant gedimams ar neaiškumams, kreipkitės į “Krinonos” remonto ir priežiūros centrą.
Naudojimas:
Prieš naudojimą patikrinkite ar kirpimo mašinėlės galvutė yra sutepta. Esant reikalui sutepkite. Prieš
įjungdami kirpimo mašinėlę į elektros tinklą, visada patikrinkite ar ji yra išjungta.
Įkiškite kištuką į lizdą. Paspaudę šone jungiklį
įjungsite mašinėlę.
Po darbo išjunkite prietaisą ir ištraukite
kištuką iš lizdo.
Kirpimo galvutės nuėmimas:
• Išjunkite kirpimo mašinėlę, paspauskite fiksatoriaus mygtuką ir atlenkite kirpimo galvutę
(pav.1).
• Nuimkite kirpimo galvutę nuo laikiklio
(pav.1).
Kirpimo galvutės uždėjimas:
• Užmaukite kirpimo galvutę ant laikiklio
(pav.2).
• Įjunkite kirpimo mašinėlę ir nulenkite
kirpimo galvutę, kol užsifiksuos.
Pastaba: kirpimo galvutę galite uždėti tik tada,
kai laikiklis yra atlenktas.
Uždedami antgaliai:
Naudodami papildomus uždedamus antgalius, galite padidinti norimą kirpimo ilgį (juos galite įsigyti
UAB ”Krinona” pardavimo centruose).
Prieš uždedant/nuimant antgalius, išjunkite prietaisą!
• Antgalio uždėjimas. Uždėkite antgalį ant kirpimo galvutės, užkabindami antgalio fiksatorius ant
apatinės galvutės dalies ir stumdami į priekį galutinai užfiksuokite antgalį.
• Antgalio nuėmimas. Pastumę antgalį link kirpimo galvutės priekio (dantukų link), nuimkite antgalį.
Kirpimo galvutės pakeitimas.
Atšipusią ar sulaužytą kirpimo galvutę galite pakeisti tik originalia “Powerful” kerpamąja galvute.
Kreipkitės į pardavėją arba serviso centrą. Prieš keisdami kirpimo galvutę, išjunkite prietaisą! Prieš
uždėdami naują galvutę, ją sutepkite.
Priežiūra ir valymas:
Reguliari priežiūra ir valymas prailgina Jūsų kirpimo mašinėlės tarnavimo laiką! Prieš valydami visada
išjunkite kirpimo mašinėlę ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
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Korpuso valymas:
Korpusą valykite švelniu, lengvai drėgnu skudurėliu. Nenaudokite abrazyvinių valiklių.
Priežiūra:
Reguliariai, prieš kiekvieną kirpimą, sutepkite kirpimo galvutę.
Peiliukų valymas:
Kirpimo mašinėlė gerai kerpa tik tada, jei tarp kerpančių galvutės peiliukų plokštelių nėra
plaukų.
• Pastumę į šoną galite išimti kirpimo galvutės viršutinį peiliuką.
• Šepetėliu išvalykite galvutę.
• Įstatykite viršutinį peiliuką į vietą.
Techniniai parametrai:
Transformatorius:......................................................................230V – 50Hz
Kirpimo mašinėlė:......................................................................12V talpa 1200mA

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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