TINA PROFESSIONAL
FP101
Profesionali plaukų kirpimo mašinėlė
Naudojimo instrukcija
Mielas pirkėjau,
sveikiname įsigijus šį elektrinį TINA kompanijos prietaisą. Jo techninės savybės, dizainas ir veikimas,
o kartu faktas, kad jis viršija net griežčiausius kokybės reikalavimus, garantuos Jums ilgalaikį
pasitenkinimą naujuoju pirkiniu.
SAUGUMO PRIEMONĖS
•
Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį. Nenaudokite greta praustuvo, vonios ar kitokių
talpyklų su vandeniu.
•
Būkite atsargūs ir venkite karštų prietaiso paviršių sąlyčio su veidu ar kaklu.
•
Kai prietaisu naudojasi neįgalūs asmenys ar vaikai, arba kai juo naudojamasi greta jų, reikalingas
didesnis atidumas.
•
SVARBU: visada ištraukite kištuką iš lizdo, kai nesinaudojate prietaisu arba prieš jo valymą.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nedėkite ant karščiui neatsparaus paviršiaus; visuomet
leiskite prietaisui atvėsti, tik tuomet dėkite jį į vietą.
•
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas. Jei pastebėsite pažeidimą, nedelsdami išjunkite
prietaisą. Jei laidas pažeistas, jį pakeisti gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro
darbuotojas.
•
Prietaisas atitinka E.E.C. Direktyvoje 89/336 nurodytus reikalavimus.
•
Maitinimo laido nevyniokite aplink prietaisą.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
•
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, prašome atidžiai perskaityti visas instrukcijas.
•
Jei prietaisą reguliariai prižiūrėsite ir valysite, jo optimalus veikimas ir ilgas tarnavimo laikas bus
garantuoti.
•
Nenaudokite prietaiso, jei Jūsų oda sudirgusi.
•
Prietaiso ilgesnį laiką nepalikite žemesnėje nei 0ºC bei aukštesnėje nei +40ºC temperatūroje.
Venkite tiesioginių saulės spindulių patekimo ant prietaiso.
DĖMESIO! Peiliukus būtina sutepti alyva prieš pirmą kartą naudojant prietaisą! Kitu atveju
peiliukai gali susigadinti ir prietaisas taps netinkamas naudojimui.
Peiliukus sutepkite prieš ir po kiekvieno tolesnio naudojimo. Tai leis peiliukams išlikti puikios
kokybės ir pratęs jų tarnavimo laiką.

Svarbi informacija
Gerą prietaiso veikimą užtikrins dažnas jo sutepimas alyva. Prietaisui veikiant,
vieną lašelį aukštos kokybės alyvos, kurios sudėtyje nėra rūgšties, užlašinkite ant
paveiksle strėlėmis nurodytų prietaiso vietų.
Prietaiso dalys:
1. Apatinis peiliukas
2. Viršutinis peiliukas
3. Reguliuojamas svertas, nustatantis kirpimo ilgį
4. Įjungimo / išjungimo jungiklis

Naudojantis reguliuojamu svertu, kirpimo ilgį galima lengvai ir patogiai keisti net kirpimo proceso
metu: nuo apytiksliai 1/10 ir 3 mm.
Apatinis ir viršutinis peiliukai yra aukštos kokybės, pagaminti iš specialiai pakietinto plieno, tad
tarnauja ilgą laiką.
Jei prireiktų pakeisti kirpimo šukas ir viršutinį peiliuką, laikykitės toliau nurodytų taisyklių.
Užtikrinkite, kad tarp šukų ir viršutinio peiliuko liktų apie 0,5 mm tarpas. Tai itin svarbu, kai šukas
reikia nuimti kruopščiam valymui ir vėl uždėti atgal.
PRIEDAI
•
Keturios skirtingų ilgių šukos (kaip jas uždėti ir nuimti nuo prietaiso, žr. paveikslą žemiau).
•
Alyva
•
Valymo šepetėlis

Šis prietaisas yra moderniausia plaukų kirpimo mašinėlės versija, kuri nereikalauja jokios ypatingos
priežiūros.
Kairėje žemesnėje prietaiso dalyje rasite įjungimo / išjungimo jungiklį. Prietaisui veikiant galite
nustatyti norimą kirpimo ilgį – naudokitės dideliu svertu, esančiu kairėje viršutinėje prietaiso dalyje.
Plastikinės šukos yra užstumiamos ant peiliukų ir po naudojimo lengvai nuimamos
traukiant į priekį (žr. paveikslą dešinėje).
Komplekte yra keturios skirtingų ilgių šukos: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm.
Atsižvelgiant į techninį progresą arba remiantis EEC reikalavimais, mes pasiliekame
teisę daryti pakeitimus.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
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