KIRPIMO MAŠINĖLĖ X3
(profesionaliam naudojimui) gali dirbti: be laido/ su laidu
Naudojimo instrukcija
Specifikacija
Krovimo laikas

8 valandos

Pakrovus darbo laikas

50 minučių

Peiliukų plotis

46 mm

Svoris

230 g

Priedai

4 šukų priedai (3, 6, 9, 12 mm), kintamos srovės adapteris, valymo
šepetėlis, tepalas

Pakeitimo peiliukai

X3 peiliukas

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas
1. Pagrindinis įrenginys
2. Jungiklis		
3. Krovimo indikatorius
4. Adapterio lizdas		
5. Peiliukų komplektas
6. Judantis peiliukas		
7. Fiksuotas peiliukas

8. Judanti dalis
9. Peiliukų komplekto laikiklis
10. eiliukų komplekto fiksavimas
11. 3/6 mm šukos
12. 9/12 mm šukos
13. Krovimo stovas
14. 180o besisukantis pagrindas

Prieš naudojant perskaitykite visas instrukcijas
SAUGUMO REIKALAVIMAI
Saugokite prietaisą toliau nuo vandens
1. Prietaisą naudokite tik plaukų kirpimui ir tik sausiems žmogaus plaukams.
2. Ypatinga priežiūra reikalinga, kerpant vaikus, neįgaliuosius ar žmones turinčius psichikos sutrikimų.
Taip pat priežiūra reikalinga ir naudojantis prietaisu šalia jų.
3. Naudokite tik priedus, kurie yra pakuotėje.
4. Venkite kontakto su akių ir pažeistos/jautrios odos plotais.
5. Po naudojimo visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Išimtis – krovimo metu.
6. Laikyti toliau nuo vandens ar kitų skysčių.
7. Netraukite prietaiso už laido. Laido nesusukite ir nesupainiokite.
Jei atsitinka žemiau nurodytas įvykis, skubiai ištraukite prietaiso laidą iš elektros tinklo ir jį išjunkite;
pristatykite prietaisą į aptarnavimo centrą, kad jį apžiūrėtų ar sutaisytų:
1. Peiliukai, kirpimo mašinėlė, laidas ar šukos-priedas yra pažeisti.
2. Jei kirpimo mašinėlė ar adapteris buvo įmesti į vandenį.
3. Jei kirpimo mašinėlė išjungta, bet krovimo indikatorius neužsidega, kai įjungtas į elektros tinklą.
Kirpimo mašinėlė ir priedai turi būti pastoviai tikrinami. Jei yra pažeidimų, nejunkite mašinėlės.
SVARBŪS PASTEBĖJIMAI
PEILIUKAI:
1. Peiliukai turi būti sutepami tepalu prieš ir po kiekvieno naudojimo. Tai leis peiliukams išlikti puikios
kokybės ir pratęs jų tarnavimo laiką.
2. Nepertraukiamas kelių valandų naudojimas gali sukelti peiliukų perkaitimą, sumažindamas kirpimo
efektyvumą ir sutrumpindamas peiliukų tarnavimo laiką. Kai peiliukai perkaista, išjunkite prietaisą kelioms minutėms, kad jie atvėstų ir sutepkite juos tepalu.
3. Naudokite prietaisą tik ant švarių ir išdžiovintų plaukų. Plaukuose pasislėpusios pašalinės medžiagos,
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gali pažeisti peiliukų ašmenis.
4. Plaukai gali susirinkti kirpimo galvutėje (po peiliuku). Per daug susirinkusių plaukų gali sumažinti
peiliukų judėjimą (vibravimą) ir prietaisas gali nedirbti. Visada išvalykite plaukus iš kirpimo galvutės
(peiliukų) prieš ir po naudojimo.
5. Venkite peiliukų kontakto su kietais daiktais, nes tai gali pažeisti jų dantukus.
ELEMENTAI:
1. Niekada neperkraukite elementų. Įkrovimas trunka 8 val. Palikus krauti daugiau kaip 36 valandas,
bus trumpinamas elementų tarnavimo (veikimo) laikas.
2. Elementų tarnavimas sutrumpės, jei prietaisas ilgai nekraunamas. Nenaudojant prietaiso, įkraukite
elementus bent kartą per 3 mėnesius, jų aktyvavimui.
3. Adapteris ir vidinės dalys gali sušilti, kai prietaisas kraunamas. Tai yra normalu.
KITI:
1. Laikykite ir saugokite prietaisą tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės
spinduliais, drėgmėje ar ant karštų paviršių (normali temperatūra: 0-40oC).
2. Nebandykite išardyti jokios prietaiso dalies.
NAUDOJIMAS
SU LAIDU:
Ši kirpimo mašinėlė gali būti naudojama su laidu, įjungus jį į elektros tinklą, kai elementai nėra pilnai
įkrauti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Įjunkite adapterį į maitinimo lizdą.
3. Įjunkite adapterio laidą į prietaisą.
4. Patikrinkite krovimo indikatorių. Indikatorius turi šviesti.
5. Palaukite 1 minutę, kad aktyvuotųsi vidinės dalys.
6. Įjunkite prietaisą.
Dėmesio:
• Išskyrus atvejus, kai kraunama kirpimo mašinėlė, visada išjunkite ir ištraukite adapterį iš maitinimo
lizdo po naudojimo.
• Dažnai nenaudokite kirpimo mašinėlės įjungtos į tinklą, nes taip perkrausite elementus ir trumpinsite
jų tarnavimo laiką.
KROVIMAS:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Įjunkite adapterį į maitinimo lizdą.
3. Įjunkite adapterio laidą į krovimo stovą.
4. Įstatykite prietaisą į krovimo stovą.
5. Patikrinkite krovimo indikatorių. Jei prietaiso indikatorius šviečia, tuomet įrenginys įkrautas.
6. Kai prietaisas pilnai įkraunamas, išjunkite adapterį iš maitinimo lizdo.

Pirminis krovimas

Krovimas

Veikimas be laido

24 valandos

8 valandos

~50 minučių

DĖMESIO
• Jūs galite palikti kirpimo mašinėlę krautis ilgesnį laiką, jei ji dirbo kad labiau pasikrautų elementai.
Tačiau, pastoviai kraunant, tai gali sutrumpinti elementų veikimo laiką. Išjunkite ir krovimo stovą.
• Kraukite kambario temperatūroje tarp 5oC ir 35oC.
PRIEŽIŪRA
Visada išjunkite mašinėlę prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.
Peiliukų nuėmimas ir valymas:
1. Nuimkite peiliukų komplektą nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami judantį peiliuką su nykščiu.
2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašinėlės, kur fiksuojasi peiliukai.
3. Paspauskite slankiojančią peiliukų dalį su nykščiu, kad pakeltumėt judantį peiliuką, išvalykite
plaukus tarp peiliukų.
Peiliukų sutepimas
Sutepkite abi besitrinančias puses Priekinių Kirpimo dantelių ir Užpakalinius laikančiuosius paviršius.
1. Užpakaliniai laikantys paviršiai:
pastumkite slankiojančią dalį į vieną pusę, sutepkite matomą besitrinančios paviršių kitos dalies.
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Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių.
2. Priekiniai kirpimo danteliai:
nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantukų ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojančią
dalį, kad tepalas patektų tarp peiliukų.
Peiliukų keitimas
1. Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukų komplekto apačią į reikiamą vietą mašinėlės korpuse.
2. Spauskite, kol peiliukai užsifiksuos.
Pagrindinio korpuso ir priedų valymas
1. Išjunkite mašinėlę ir ištraukite laidą iš rozetės.
2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
3. Leiskite išdžiūti.
Priedas - šukos
• Kai kirpimo mašinėlė nenaudojama, patartina elmentus pakrauti bent kartą per 6 mėnesius
Jūs galite reguliuoti kirpimo ilgį nuo 3-12 mm uždėdami priedus-šukas.
1. Kiekvienas priedas-šukos turi 2 puses su skirtingais ilgiais. Kirpimo ilgis yra pažymėtas ant šukų.
2. Pasirinkite reikiamą ilgį ir uždėkite ant kirpimo mašinėlės.
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Peiliukų tarnavimo laikas
• Peiliukų tarnavimo laikas yra apie 250 valandų, tinkamai juos prižiūrint.
• Peiliukų tarnavimo laikas gali sutrumpėti, jei:
1. Peiliukai nebuvo tinkamai sutepti ilgą laiką.
2. Peiliukai kirpo nešvarius ar kitus nei žmogaus plaukus.
3. Kiti objektai pažeidė peiliukų kraštus.
4. Peiliukai yra užstrigę.
Jei peiliukų kirpimo efektyvumas pastoviai mažėja, peiliukai atitarnavo ir reikia pirkti naujus peiliukus.
Variklio tarnavimo laikas
• jokios papildomos priežiūros varikliui nereikia
• Variklio tarnavimo laikas yra apie 1000 valandų, tinkamai naudojant.
• Variklio tarnavimo laikas gali sutrumpėti, jei:
1. Kirpimo mašinėlė ilgais periodais laikoma drėgnoje aplinkoje.
2. Peiliukai netinkamai ar nelaiku tepami.
3. Susirinkę plaukai nėra pastoviai išvalomi.
4. Naudojamas netinkamas maitinimo šaltinis.
Elementų tarnavimo laikas
• Elementų tarnavimo laikas yra apie 500 pakrovimų. Po to, elementai po truputį seks ir pakrovimo
galingumas mažės.
• Elementų tarnavimo laikas gali sutrumpėti, jei:
1. Kirpimo mašinėlė ilgais periodais laikoma drėgnoje aplinkoje.
2. Elementai perkraunami.
3. Elementai yra per daug iškraunai (kai elementai išsikrauna, o kirpimo mašinėlė būna palikta įjungta
ilgesniam laiko tarpui)
4. Kirpimo mašinėlė visada naudojama įjungta į elektros tinklą.
5. Kirpimo mašinėlė nebūna pakraunama ilgenį nei 6 mėnesių laikotarpį.
• Kai kirpimo mašinėlė nenaudojama, patartina elmentus pakrauti bent kartą per 6 mėnesius
• Jei kirpimas be laido veikia mažiau nei 10 minučių, nesvarbu, kad elementai buvo tinkamai pakrauti, elementai jau išsinaudojo ir juos reikia pakeist
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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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