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Šie simboliai naudojami tam, kad klasifikuotų ir apib�dintų
instrukcijų tip�, kurių turi b�ti laikomasi.

Atsargumo priemon�s

3
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Lietuvių kalba

Šis simbolis �spėja vartotojus apie specifines darbines
Dėkojame, kad �sigijote š� „Panasonic“ produkt�.
proced�ras, kurių negalima atlikti.
Prieš prad�dami naudotis šiuo prietaisu išsamiai perskaitykite visas instrukcijas
ir išsaugokite
jas atei�iai.
onic“ produkt�.
Siekiant sumažinti
susižalojimo,
mirtinų pavojų, nusikrėtimo elektra,
Šis simbolis �spėja vartotojus � specifines eksploatavimo
3
prietaisu išsamiai perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas atei�iai.
nuosavybės apgadinimo, visada laikykitės šių atsargumo priemonių.
proced�ras, kurių reikia laikytis, kad �renginys veiktų
3
ukcijas ir išsaugokite jas atei�iai.
saugiai.
Simbolių
paaiškinimas

12'342'4'5000'36')657
!"#$%&'()'(!*+,-./000)

12'342'4'5000'36')657
Šie simboliai yra klasifikuoti ir aprašyti pavojaus lyg�,
žalos, ir
turtui padaryt�
žal�, kai elektros schemoje yra nepaisoma ir
12'342'4'5000'36')657
netinkamo naudojimo.
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PAVOJUS
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D�MESIO!

Nurodo galim� pavojų,
kuris gali b�ti sunkaus
arba mirtino sužalojimo
priežastimi.
Nurodo galim� pavojų, kuris
galėtų sunkaus arba mirtino
sužalojimo priežastimi.
Nurodo pavojų, dėl kurio

Lietuvių kalba

galimi nedideli susižalojimai
D�mesio!
nuosavybės
ATSARGIAI! arba
apgadinimas.
••Šiuo
prietaisu
leidžiama
naudotis
vaikams
iki
8
Šiuo prietaisu leidžiama naudotis
vaikams iki 8 metų
Šie simboliai naudojami tam, kad klasifikuotų ir apib�dintų
metų ir vyresniems asmenims su fizine, sensorine
instrukcijų tip�, kurių turi b�ti laikomasi.
arba
negalia, arba nepakankamomis
ir protine
vyresniems
asmenimsžiniosu fizine,
sensorine arba
Šis simbolis �spėja vartotojus apie specifines darbines
mis ir gebėjimais dėl naudojimosi tokiais prietaisais,
proced�ras, kurių
negalima atlikti. ir
negalia,
arba
nepakankamomis
žiniomis
suprotine
sąlyga, kad naudojimosi
šiais
prietaisais
metu
Šis simbolis �spėja vartotojus � specifines eksploatavimo
juos nuolatos prižiūrės ir nurodymus duos už jų
proced�ras,
kurių reikia laikytis, su
kad �renginys veiktų
gebėjimais
dėl
naudojimosi
prietaisais,
saugą
atsakingas ir visus
susijusius
pavojus supran-tokiais
saugiai.
tantis asmuo. Draudžiama leisti vaikams žaisti šiuo
s�lyga, kad naudojimosi šiais prietaisais metu juos
prietaisu. Valymo ir priežiūros darbus draudžiama
Atsargumo
priemon�s
atlikti
vaikams be priežiūros.
D�MESIO!
nuolatos
priži�rės
irJeinurodymus
duos
už jų saug�
Siekiant sumažinti
mirtinų pavojų,
nusikrėtimo
• Maitinimo
laidassusižalojimo,
yra nekeičiamas.
pažeistaselektra,
nuosavybės apgadinimo, visada laikykitės šių atsargumo priemonių. �Maitinimas
6
maitinimo
laidas, AC adapteris
turi būti
išmestas.
atsakingas
ir visus
susijusius
pavojus
suprantantis
Nejunkite ar neatjunkite adapterio iš buitinio
• ŠisSimbolių
simbolis reiškia,
kad prietaisą galima valyti
paaiškinimas
maitinimo lizdo dr�gnomis rankomis.
mbolisvandeniu
reiškia,
kad
prietais� galima
asmuo.
Draudžiama
leisti valyti
vaikams
šiuo
iš čiaupo.
- Dėl žaisti
to galite nusikrėsti
elektraprietaisu.
arba susižaloti.
Šie simboliai yra klasifikuoti ir aprašyti pavojaus lyg�, žalos, ir
Nemerkite
AC
adapterio
�
vanden�
ir neplaukite jo
turtui
padaryt�
žal�,
kai
elektros
schemoje
yra
nepaisoma
ir
niu iš �iaupo.
Valymo
ir prieži�ros darbus draudžiama
atlikti vaikams
netinkamo naudojimo.
vandenyje.
Ned�kite AC adapterio šalia ar virš vandeniu
galim� pavojų,
be prieži�ros. Nurodo
užpildytos kriaukl�s ar dušo kabinos.
kuris gali b�ti sunkaus
Niekada nesinaudokite prietaisu, jei apgadintas jo
arba mirtino sužalojimo
PAVOJUS
priežastimi. AC adapteris.
ykite vandeniu,
kada
prijungtas
adapteris
arba jei maitinimo kištukas gerai
• Maitinimo
laidas
yra nekei�iamas.AC
Jei
pažeistas
ne�sikiša � buitin� maitinimo lizd�.
Lietuvių kalba
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Nurodo galim� pavojų, kuris

Lietuvių kalba

12'342'4'5000'36')657

trumpo sujungimo.

Niekada nesinaudokite viršydami namų maitinimo
lizdo parametrų ar �vado.
- Jei � buitin� maitinimo lizd� pajungsite per daug kištukų,
jis gali perkaisti ir sukelti gaisr�.

D�MESIO!

Visada �sitikinkite, kad prietaisas yra �jungtas �
elektros maitinimo šaltin� ir jo nominali �tampa
�Maitinimas
atitinka ant AC adapterio nurodyt� �tamp�.
Nejunkite
arpatikrinkite
neatjunkite adapter�.
adapterio iš buitinio
Visiškai
- To nepadarius
gali kilti gaisras
arba galite nusikrėsti elektra.
maitinimo
lizdo
rankomis.
5 dr�gnomis
- DėlVisada
to galiteišjunkite
nusikrėstiadapter�
elektra arba
susižaloti.
iš buitinio
maitinimo lizdo
atlikdami
darbus.
Nemerkite
ACvalymo
adapterio
� vanden� ir neplaukite jo
- To 12'342'4'5000'36')657
nepadarius gali kilti gaisras arba galite susižaloti.
vandenyje.
Ned�kite AC adapterio šalia ar virš vandeniu
užpildytos kriaukl�s ar dušo kabinos.
Nem
Niekada nesinaudokite prietaisu, jei apgadintas jo
- Je
AC adapteris arba jei maitinimo kištukas gerai
su
Reguliariai
valykite
maitinimo
ne�sikiša
� buitin�
maitinimo
lizd�.lizd�, kad ant jo
��'3��'�'�000'3�')��� re
nesikauptų
dulk�s.
Negadinkite
ir nemodifikuokite,
per j�g� nelenkite
- To nepadarius
gali kilti gaisras
dėl izoliacijos
ir netraukite,
nelankstykite
maitinimo
laido. praradimo ir
�Nelai
drėgmės.
Niekada
ant maitinimo laido ned�kite sunkių
Nel
Atjunkite
adapter� ir nušluostykite
daiktų,
neprispauskite
jo daiktais.j� sausa šluoste.
vie

D�MESIO!

- Dėl to galite nusitrenkti elektra arba sukelti gaisr� dėl

- Pe
bu

�Gedimo
ar ne�prasto veikimo atveju
trumpo sujungimo.

Nedelsdami nutraukite naudojim�si prietaiso ir
Niekada
nesinaudokite
namųgedim�
maitinimo
atjunkite
adapter� jeiviršydami
pasteb�tum�te
ar
lizdo
parametrų
ar �vado.
ne�prast�
veikim�.

Jei
v�m
� gy
Jei
did

- Jei- �To
buitin�
maitinimo
pajungsite
per nusikrėsti
daug kištukų,
nepadarius
galilizd�
kilti gaisras,
galite
elektra
jis gali
perkaisti
ir sukelti gaisr�.
arba
susižaloti.

<Ne�prasto
veikimo
gedimo
Visada
�sitikinkite,
kad arba
prietaisas
yraatvejai>
�jungtas �
• Pagrindinis
blokas
arba
AC
adapteris
elektros
maitinimo
šaltin�
ir jo
nominali
�tampa
deformuotas
arba ne�prastai
karštas.
atitinka
ant AC adapterio
nurodyt�
�tamp�.
• Iš pagrindinio
bloko
arba AC adapterio sklinda
Visiškai
patikrinkite
adapter�.
- To nepadarius
kilti gaisras arba galite nusikrėsti elektra.
ne�prastasgali
kvapas.
• Naudojimo
�krovimo
metu iš
pagrindinio
bloko
Visada
išjunkitearba
adapter�
iš buitinio
maitinimo
lizdo
arba AC
adapterio
sklinda ne�prastas garsas.
atlikdami
valymo
darbus.
Nedelsiant kreipkitės
dėl patikros
arba susižaloti.
remonto � �galiot�
- To- nepadarius
gali kilti gaisras
arba galite
aptarnavimo centr�.

- Je

A
�Kaip

�Šis produktas

Šis produktas turi integruot� �kraunam� baterij�.
Nemeskite jo � liepsn� arba karšt�.

Nes
Nen
išs
Nes
šiu
suž

- Dėl to gali iš baterijos ištekėti skystis, ji gali perkaisti
ar
��'3��'�'�000'3�')���
sprogti.

- Ta

Niekada neardykite baterijos, nebent išmesdami
produkt�.

Pri
apg

- Jei tai darysite, galite sukelti gaisr�, nusikrėsti elektra ar
susižaloti.

- To

D�MESIO!
PAVOJUS

Jei ištek�tų baterijos skystis, imkit�s šių
proced�rų.
�kraunama
baterija išskirtinai naudojama su šiuo
Nesilieskite
prie baterijos
plikomissu
rankomis.
prietaisu.
Nenaudokite
šios baterijos
kitais
- Baterijos skystis gali sukelti aklum�, jei jo patektų � akis.
produktais.
Netrinkite akių.
Ne�kraudin�kite
baterijos po to, kai ji buvo išimta
Nedelsdami plaukite akis švariu vandeniu ir susisiekite
iš produkto.
su gydytoju.
• Nemeskite � ugn�, nenaudokite karš�io.
- Baterijos skystis gali sukelti uždegim� arba sužalojim�
• Nelituokite, neardykite ir nemodifikuokite baterijos.
jei jis patektų ant odos ar drabužių. Kruopš�iai nuplaukite
• Neleiskite
teigiamiems ir neigiamiems baterijos
švariu vandeniu ir kreipkitės � gydytoj�.
terminalams sukontaktuoti vienas su kitu per
metalinius objektus.
Paskirtis
• Nesinešiokite ir nelaikykite baterijos kartu su
metaline
juvelyrika,
tokia, kaiparv�riniai
ar plaukų
• Prieš
naudodami
pried�, patikrinkite,
jis tinkamai
sumontuotas.
To smeigtukai.
nepadarius, plaukai gali b�ti nukirpti per trumpai.
• Niekada nenulupkite
vamzdžio.
• Draudžiama
š� prietais� naudoti
gyv�nams.

prilipti prie maitinimo kištuko arba prietaiso kištuko.

�Nelaimingų
atsitikimų
prevencija
- Dėl to galite
nusitrenkti
elektra arba sukelti gaisr� dėl
Nelaikykite
vaikams ar k�dikiams pasiekiamoje
trumpo sujungimo.
vietoje. Neleiskite jiems juo naudotis.
Nenumeskite
ir netrankykite
� kitus
objektus.
- Peiliuko,
valymo šepe�io
ir/arba alyvos
talpos
�dėjimas �
- Dėlgali
to galite
burn�
sukeli susižaloti.
nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus.

ir
ar

laido aplink
adapter�
Jei Nevyniokite
alyvos b�tų maitinimo
praryta nety�ia,
neskatinkite
laikymo
tikslais.
v�mimo,
išgerkite
didel� vandens kiek� ir kreipkit�s
- Dėl to laido viela gali sutr�kinėti nuo apkrovos, dėl to gali
� gydytoj�.
kilti gaisras
arba�trumpas
jungimas. plaukite
Jei alyvos
patektų
akis, nedelsdami
Atjunkite
adapter�
maitinimo
lizdo,
dideliu
vandens
kiekiuiširbuitinio
kreipkit�s
� gydytoj�.
nenaudojate.
- Jeikai
to nepadarysite,
galite turėti fizinių problemų.

ektra

- To nepadarius, galite nusikrėsti elektra, sukelti gaisr�
dėl izoliacinio sluoksnio nesandarumo.

da

ATSARGIAI!

- Dėlirtopogali
iš baterijos
ištekėti sutepkite
skystis, ji visas
gali perkaisti
ar
• Prieš
kiekvieno
naudojimo
rodyklėmis
sprogti. vietas. (Žr. psl. 15.)
pažymėtas
Jei alyvos nenaudosite, gali kilti šios problemos.
- Spaustukas gali atšipti.
- Sutrumpės eksploatavimo laikas.
- Didesnis garsas.
Kai baterij�skiediklio,
išimsite,benzino,
nelaikykite
jos ar
vaikams
• Nenaudokite
alkoholio
kitų chemikalų.
Dėl
to galite sukelti
gedim�, prietaiso korpuso �tr�kim� ar
pasiekiamoje
vietoje.
spalvos
apgadinim�.
- Baterija
gali pakenkti k�nui j� nety�ia prarijus.
Nuvalykite
pagrindin�
korpus� minkštu
skudurėliu
šiek tiek
Jei taip nutiktų,
nedelsdami
susisiekite
su gydytoju.
sudrėkintu vandentiekio vandeniu arba muilinu �iaupo vandeniu.
• Laikykite mašinėl� tokioje vietoje, kur drėgmė nedidelė.
To nepadarius gali sukelti gedimų dėl kondensato ar r�džių.

Atjunkite adapterio arba prietaiso maitinim�
suimdami už maitinimo laido kištuko, netraukite
už paties laido.
�Kaip apsaugoti
od�
- To nepadarius
gali kilti
Nespauskite
peiliuko
priegaisras
odos.arba galite susižaloti.
Nenaudokite šio produkto kitiems tikslams,
išskyrus barzdos ir plaukų kirpim�.
Nespauskite tiesiogiai peliukų prie ausų ar
šiurkš�ios odos (nubrozdinimų, patinimų ar
sužalojimų).

o bloko
s.

aliot�

rij�.

sti ar

Prieš naudojim� patikrinkite, ar peiliukai n�ra
apgadinti ar deformuoti.

D�MESIO!

- To nepadarius, galite sužaloti od�.

tra ar

8

�Atkreipkite d�mes� � šias atsargumo priemones
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- Dėl to galite nusitrenkti elektra arba sukelti gaisr� dėl
trumpo sujungimo.

Nenumeskite ir netrankykite � kitus objektus.
- Dėl to galite susižaloti.

- Dėl to laido viela gali sutr�kinėti nuo apkrovos, dėl to gali
kilti gaisras arba trumpas jungimas.

Atjunkite adapter� iš buitinio maitinimo lizdo,
kai nenaudojate.

- To nepadarius, galite nusikrėsti elektra, sukelti gaisr�
dėl izoliacinio sluoksnio nesandarumo.

Atjunkite adapterio arba prietaiso maitinim�
suimdami už maitinimo laido kištuko, netraukite
už paties laido.
- To nepadarius gali kilti gaisras arba galite susižaloti.

Dalių identifikavimas

proced�rų.
K� daryti
su išimta baterija išmetimo metu

Nesilieskite prie baterijos plikomis rankomis.

Neleiskite metaliniams daiktams ar šiukšl�ms
��'���'�'�000'��')���

prilipti prie maitinimo kištuko arba prietaiso kištuko.

Nevyniokite maitinimo laido aplink adapter�
laikymo tikslais.

ER-GC71

Pagrindinis korpusas
Kirpimo aukš�io
nurodymo ženklas
Reguliatorius
(aukš�io kontrolei)
Maitinimo jungiklis [ / ]
Įkrovimo indikatoriaus
lemputė (
)
Prietaiso lizdas
Vandens �leidimas
Peiliukas
Valymo svirtelė
Judantis peiliukas
Stacionarus peiliukas
Montavimo kablys
Šukų priedas [ ]
(1 mm - 10 mm)

Jei ištek�tų baterijos skystis, imkit�s šių

7

Šukų priedas [

ER-GC71

Ne�kraudin�kite baterijos po to, kai ji buvo išimta
iš produkto.
Paskirtis
• Nemeskite � ugn�, nenaudokite karš�io.
• Nelituokite, neardykite ir nemodifikuokite baterijos.
• Prieš naudodami pried�, patikrinkite, ar jis tinkamai sumontuotas.
• Neleiskite teigiamiems ir neigiamiems baterijos
To nepadarius, plaukai gali b�ti nukirpti per trumpai.
terminalams sukontaktuoti vienas su kitu per
• Draudžiama š� prietais� naudoti gyv�nams.
metalinius objektus.
• Prieš ir po kiekvieno naudojimo sutepkite visas rodyklėmis
• Nesinešiokite
ir nelaikykite
pažymėtas
vietas. (Žr.
psl. 15.) baterijos kartu su
juvelyrika,gali
tokia,
kaipproblemos.
v�riniai ar plaukų
Jeimetaline
alyvos nenaudosite,
kilti šios
smeigtukai.
- Spaustukas
gali atšipti.
Niekada nenulupkite
- •Sutrumpės
eksploatavimovamzdžio.
laikas.
Dėl to gali
iš baterijos ištekėti skystis, ji gali perkaisti ar
- -Didesnis
garsas.
sprogti. skiediklio, benzino, alkoholio ar kitų chemikalų.
• Nenaudokite
Dėl to galite sukelti gedim�, prietaiso korpuso �tr�kim� ar
spalvos apgadinim�.
Nuvalykite pagrindin� korpus� minkštu skudurėliu šiek tiek
sudrėkintu vandentiekio vandeniu arba muilinu �iaupo vandeniu.
• Laikykite
mašinėl�
tokiojenelaikykite
vietoje, kur drėgmė
nedidelė.
Kai baterij�
išimsite,
jos vaikams
To
nepadarius gali
sukelti gedimų dėl kondensato ar r�džių.
pasiekiamoje
vietoje.
- Baterija gali pakenkti k�nui j� nety�ia prarijus.

D�MESIO!
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Paruošimas

1
2

]

(11 mm - 20 mm)
AC adapteris (RE9-49)
(RE9-52
Didžiajai Britanijai)
(AC adapterių forma
skiriasi pagal
region�.)
Adapteris
Maitinimo kištukas
Laidas
Prietaiso kištukas
Priedai
Valymo šepet�lis
Alyva
Krepšelis ER-GC71

- Baterijos skystis gali sukelti aklum�, jei jo patektų � akis.
Netrinkite akių.
��'���'�'�000'��')���
Nedelsdami plaukite akis švariu vandeniu ir susisiekite
Kirpimo mašin�l�s �krovimas
(RE9-49)
gydytoju.
 su

�kraunama
baterija išskirtinai naudojama su šiuo
Baterijos
skystis
gali
sukelti
uždegim�
arba
sužalojim�
• Įsitikinkite, ar kirpimo mašinėlė išjungta.
prietaisu. Nenaudokite šios baterijos su kitais
jei jis patektų ant odos ar drabužių. Kruopš�iai nuplaukite
produktais.
�junkite prietaiso kištuk�
švariu vandeniu ir kreipkitės � gydytoj�.

PAVOJUS

(RE9-52)

ER-GC71

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

ATSARGIAI!

(RE9-49)

D�MESIO!

- Tai gali sukelti odos sužalojimus.

ami

Dalių identifikavimas

Lietuvių kalba

- Jei tai darysite, galite sukelti gaisr�, nusikrėsti elektra ar
susižaloti. Kreipkitės
� techninės
prieži�ros centr�
dėl
�Atkreipkite
d�mes�
� šias atsargumo
priemones
remonto
(baterijos
keitimo ir pan.).
Neleiskite
metaliniams
daiktams ar šiukšl�ms

� prietaiso lizd�.
�junkite adapter� � buitin�
maitinimo lizd�.

Lietuvių kalba

dimo ir

K� daryti su išimta baterija išmetimo metu
Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

o

ATSARGIAI!

Nemodifikuokite ir neremontuokite.

(RE9-52)

   

Naudo
ER-GC71

2
• Patikrinkite, ER-GC71
ar �krovimas baigtas
po apytikriai 8 valandų.
Pagrindinis korpusas
Šukų priedas [ 1]
• Patikrinkite, ar švie�ia �krovimo
Kirpimo aukš�io
indikatoriaus lemputė (
).ER-GC71
nurodymo ženklas
- 20 mm)
Atjunkite adapter� po to, (11
kai mm
�krovimas
bus baigtas.
Reguliatorius
AC adapteris (RE9-49)
(dėl
saugumo
ir
energijos
s�naudų
mažinimo)
(aukš�io kontrolei)
(RE9-52
Kai �krovimas
bus
�krovimo indikatoriaus lemputė
Maitinimo
jungiklis
[ baigtas,
/ ]
Didžiajai Britanijai)
(
) ims
šviesti nuolatos. Nėra indikatoriaus, kuris rodytų,
Įkrovimo
indikatoriaus
(AC adapterių forma
kad
�krovimas
baigtas.
lemputė (
)
skiriasi pagal
Pastabos
Prietaiso lizdas
region�.)
• Jei
kirptuvo
�kraudinėjimo
metu
girdisi
trukdžiai radijo
Vandens �leidimas
prietaisuose ar kituose prietaisuose,Adapteris
�kraudinėkite prietais�
Peiliukas
Maitinimo kištukas
naudodami
kit� maitinimo lizd�.
Valymo svirtelė
Laidas
• Jei
prietaisu
ketinama
nesinaudoti
ilgiau
nei 6 mėnesius,
Judantis peiliukas
Prietaiso
baterija
susilpnės
(ištekės
baterijos
skystis ir kištukas
t. t.)
Stacionarus peiliukas
Visiškai
�kraukite
baterijas kasPriedai
6 mėnesius.
Montavimo
kablys
Valymo
• Kai �kraudinėsite kirpimo mašinėl�
pirm� šepet�lis
kart� arba kai jei ja

3

Veikimo
dažnumo
• Baterij� i
Ta�iau re
 
išsikrovu
buvo nau

• Įsitikinkit
• Užtepkite
(Žr. psl. 1
• Šis prieta
žemesnė

1
2

Sum
sure
(Žr. p

• Prie
(Kir

Stum
pagri
�jung

Pla

Ba

dažnumo, b�do ir aplinkos temperat�ros.
• Baterij� iki jos galutinio išsikrovimo �kraudinėti galima.
Ta�iau rekomenduojame �kraudinėti tada, kai baterija visiškai
!"#$%&'()'(!*+,-./000'2
išsikrovusi. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo to, kaip ji
buvo naudojama ir laikoma.

Indikatorius
Plaukų

Plaukų kirpimas
(Žr. psl. 12.)
Šukų priedo nu�mimas
Barzdos
kirpimas
(Žr. psl.ir13.)
Tvirtai
laikykite
pagrindin� korpus�
nuimkite
nuo pagrindinio korpuso šukų pried�.

AC veikimas
Jei pajungiate AC adapter� prie kirpimo mašinėlės tokiu pat b�du,
kaip �krovimui ir �jungiate maitinim�, juo galite naudotis.
• Jei likusios baterijos energijos nepakanka, peiliukai gali judėti
lėtai arba sustoti, net su AC veikimu. Šiuo atveju, �kraukite
Kaip reguliuoti kirpimo aukšt�
baterij� 3 minutes arba ilgiau.
• Baterija
bus iškrauta,
net su
AC veikimu.
• Įsitikinkite,
ar kirpimo
mašinėlė
išjungta.

aigtas.

putė
odytų,

s�

35 °C.
akisti.
mui

2

Stumkite maitinimo jungikl� ant
pagrindinio
korpuso � “( )” nor�dami
Šukų
priedo nu�mimas
�jungtilaikykite
maitinim�.
Tvirtai
pagrindin� korpus� ir nuimkite
(Žr. psl. 13.)

AC veikimas
Kaip reguliuoti
Jei pajungiate
AC adapter� kirpimo
prie kirpimoaukšt�
mašinėlės tokiu pat b�du,
kaip �krovimui ir �jungiate maitinim�, juo galite naudotis.
Įsitikinkite,
ar kirpimo
mašinėlė
išjungta.peiliukai gali judėti
• Jei• likusios
baterijos
energijos
nepakanka,
lėtai
arba
sustoti,
net
su
AC
veikimu.
Šiuo atveju,
�kraukite
Sukite reguliatorių ir nustatykite
kirpimo
aukš�io
baterij� 3 minutes arba ilgiau.
indikatoriaus
žym�
(
)
ties
norimu
aukš�iu.
ⓐ
• Baterija bus iškrauta, net su AC veikimu.
ⓐ

Šukų priedo užd�jimas ir nu�mimas
Šukų priedo užd�jimas
Uždėkite šukų pried� ant pagrindinio
korpuso kol jis spragtelės.
• Jei šukų priedas neuždėtas teisingai,
jis gali judėti ir kirpti per daug.

Šukų priedo nu�mimas
Tvirtai laikykite pagrindin� korpus� ir nuimkite
!"#$%&'()'(!*+,-./000''
nuo pagrindinio korpuso šukų pried�.

Kirpimo aukštis (mm)
(paskai�iavimas)
!"#$%&'()'(!*+,-./000''

2

3

4

5

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Indikatorius

6

Kirpimo aukštis (mm)
(paskai�iavimas)

7

8

9

10

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

12

13

14

15

Nor�dami sulygiuoti ilg� ties kaklo linija ir galine
galvos dalimi
11
Laikykite kirptuv� su maitinimo
jungikliu nukreipti priekin,
kirpkite nuo kaklo linijos link
galvos galin�s dalies keldami
šukų priedo galiuk� po truput�
ties plaukų linija.

� Šukų priedas [ ]
Be šukų priedo
• Nenaudokite
kada plaukai yra šlapi.
ER-GC71
Šlapi plaukai
gali aukštis
prilipti prie
k�no arba susivelti, todėl juos
Kirpimo
(paskai�iavimas):
!"#$%&'()'(!*+,-./000'1
Laikydami kirpimo mašin�l� su maitinimo
kirpti gali 11
b�timm
sudėtinga.
- 20 mm
• Norėdami palaikyti aštrum�, pašalinkite plaukų kirpimus tarp
jungikliu apa�ioje, laikykite peiliuk� 90° link
naudojimų.
Indikatorius
11
12
13
14
15
žandenų ir jud�kite kirpimo mašin�le nuo
• Prieš atliekant kirpim�, susišukuokite plaukus šukomis.
viršaus � apa�i� išilgai odos nor�dami kirpti
Kirpimo aukštis (mm)
12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
Nustatykite ilg� 11
ties11,5
ausimis
ir šonais
(paskai�iavimas)
žandenas.

Laikydami
Indikatorius

kirpimo
su18
17
19
20
16 mašin�l�
maitinimo jungikliu nukreiptu
Kirpimo aukštis (mm)
16,5 17ties
17,5 18 18,5 19 19,5 20
žemyn, apkirpkite16vietas
(paskai�iavimas)
ausimis ir šonais keldami
Pastabos
� Šukųšukų
priedas
[ ] galiuk�
kirptuvo
priedo
• Faktinis Kirpimo
plaukų ilgumas
bus
didesnis, nei nustatytas aukštis.
aukštis
(paskai�iavimas):
po truput�
ties
plaukų
linija.

• Nustatymas
ties
10,5
mm ne�manomas.
1 mm
- 10
mm
• Prietaisas
pat gali
b�ti naudojamas
be šukų priedo.
�2'��2'�'�000'��')���
• Kirpkitetaip
plaukus
laikydami
aus�
(Kirpimo
Indikatorius
1 0,5 mm)
2
3
4
5
viena aukštis:
ranka. apie
Kirpimo aukštis (mm)
(paskai�iavimas)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Indikatorius

6

7

8

9

10

11
Kirpimo Nor�dami
aukštis (mm)sulygiuoti ilg� ties kaklo linija ir galine
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
galvos
dalimi
(paskai�iavimas)
Laikykite
kirptuv� su maitinimo
� Šukų priedas [ ]
jungikliu
nukreipti
priekin,
ER-GC71

Žanden
Be

Laikyda
jungikliu
žandenų
viršaus
žandena

Plaukų
Be

Plaukų kirpimas kaklo dalyje
Be šukų priedo

Laikydami kirpimo mašin�l� su
maitinimo jungiklis apa�ioje,
liesdami peiliuku statmenai
kaklo plaukams, jud�kite
kirpimo mašin�le žemy
išilgai odos.

��'���'�'�000'��')���

Laikyda
maitinim
liesdam
kaklo pl
kirpimo
išilgai o

��'���'�'�000'��')���

12Žandenų formavimas

Plaukų kirpimas

nuo pagrindinio korpuso šukų pried�.
Plaukų kirpimas
(Žr. psl. 12.)
Barzdos kirpimas

1

11

Pastabos
• Kirpkite plaukus laikydami aus�
• Faktinis
plaukų ilgumas bus didesnis, nei nustatytas aukštis.
viena ranka.
• Nustatymas ties 10,5 mm ne�manomas.
• Prietaisas taip pat gali b�ti naudojamas be šukų priedo.
(Kirpimo aukštis: apie 0,5 mm)

� Šukų priedas [ ]
Kirpimo aukštis (paskai�iavimas):
1 mm - 10 mm
Indikatorius

10

Lietuvių kalba

ei ja
kmė
ali
iau,

1

9

�2'��2'�'�000'��')���

Lietuvių kalba

2

8

Laikydami
mašin�l� su
Kirpimo
aukštiskirpimo
(mm)
11 nukreiptu
11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
maitinimo jungikliu
(paskai�iavimas)
žemyn, apkirpkite vietas ties
Indikatorius
17
18
19
20
16
ausimis ir šonais keldami
kirptuvo
šukų
priedo galiuk�
Kirpimo
aukštis
(mm)
16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
(paskai�iavimas)
po truput� ties plaukų linija.

Naudojimasis plaukų kirpimo mašin�le
• Įsitikinkite, ar kirpimo mašinėlė išjungta.
• Užtepkite alyvos ant mašinėlės prieš kiekvien� naudojim�.
priedo užd�jimas ir nu�mimas
(Žr.Šukų
psl. 15.)
• Šis prietaisas gali neveikti temperat�roje ties 0 °C arba
Šukų priedo užd�jimas
žemesnėje.
Uždėkite šukų pried� ant pagrindinio
Sumontuokite norim� šukų pried� ir
korpuso kol jis spragtelės.
kirpimoteisingai,
aukšt� pagal poreik�.
•sureguliuokite
Jei šukų priedas neuždėtas
(Žr.
psl.
11.)ir kirpti per daug.
jis gali
judėti
• Prietaisas taip pat gali b�ti naudojamas be šukų priedo.
(Kirpimo aukštis: apie 0,5 mm)

7

Nustatykite ilg� ties ausimis ir šonais

Sukite reguliatorių ir nustatykite kirpimo aukš�io
indikatoriaus žym� ( ⓐ ) ties norimu aukš�iu.
ⓐ

kirpimas6

Kirpimo aukštis (mm)
6 6,5
7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
• Nenaudokite kada plaukai
yra šlapi.
(paskai�iavimas)
Šlapi plaukai gali prilipti prie k�no arba susivelti, todėl juos
kirpti gali
sudėtinga.
�b�ti
Šukų
priedas [ ]
• Norėdami palaikyti
aštrum�, pašalinkite plaukų kirpimus tarp
ER-GC71
naudojimų.Kirpimo aukštis (paskai�iavimas):
• Prieš atliekant kirpim�, susišukuokite plaukus šukomis.
11 mm - 20 mm
Indikatorius

Lietuvių kalba

10
Veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo

pagrindinio korpuso � “( )” nor�dami
�jungti maitinim�.
Lietuvių kalba

Pastabos
• Jei kirptuvo �kraudinėjimo metu girdisi trukdžiai radijo
prietaisuose ar kituose prietaisuose, �kraudinėkite prietais�
naudodami kit� maitinimo lizd�.
• Jei prietaisu ketinama nesinaudoti ilgiau nei 6 mėnesius,
baterija susilpnės (ištekės baterijos skystis ir t. t.)
Visiškai �kraukite baterijas kas 6 mėnesius.
• Kai �kraudinėsite kirpimo mašinėl� pirm� kart� arba kai jei ja
buvo nesinaudojama ilgiau, nei 6 mėnesius, �krovimo trukmė
gali skirtis arba ant pagrindinio korpuso esanti lemputė gali
kelias minutes nešviesti. Tokiais atvejais �kraudinėkite ilgiau,
nei 16 valandų.
• Rekomenduojama kambario temperat�ra �krovimui: 0 – 35 °C.
Baterijos veikimas kitokioje aplinkos temperat�roje gali pakisti.
• Pilnas �krovimas paduoda pakankamai energijos naudojimui
apie 40 minu�ių.

90°

Lietuvių kalba

Laikykite kirpimo mašin�l�
su maitinimo jungikliu
nukreiptu � išor�, kirpkite
l�tai darydami kryžminius
judesius �vairiomis kryptimis,
kad nepraleistum�te jokių taškų.

Tam,plaukų,
kad pašalintumėte
• Nekirpkite
ant kurių užtepta skutimosi
putųpašalintumėte
arba kada
Tam, kad
nedideles
purvo sankaupas
purvo
barzda
šlapia. Šlapia
barzda gali prilipti dideles
prie odos
arbasankaupas
susipinti,
dėl2.koNuimkite
gali b�ti šukų
sunkupried�
j� kirpti.
2. Nuimkite šukavimo pried�
ir
• Prieš �junkite
kirkim�plaukų
sušukuokite
savo �sus šukomis.
ir peiliuk�.
kirptuv�.
3. Išvalykite kirptuv�, jo peiliuk�
3. Paleiskite vanden� žemyn
Kirpimas tolygiam ilgiui
ir šukų priedus plaudami po
vandens padavimo vietos
ties priekine
pagrindinio
Laikydami
kirpimo
prietais� su tekan�iu vandeniu iš �iaupo.
korpuso dalimi ir skalaukite
jungikliu
nukreiptu žemyn,
apie 20 sekundžių, o tada
kirpkite
peiliuku
liesdami od�
išjunkite
kirptuv�.

Pastabos
• Rekomenduojame ko nors paprašyti, kad apkirptų aplink ausis
ir kaklo linija.
• Pageidaujamų rezultatų gali nepavykti pasiekti, jei plaukai per
ilgi. Šiuo atveju nusikirpkite plaukus iki 2 cm ilgio prieš
naudodamiesi šiuo plaukų kirptuvu.

ir jud�dami kirptuvu link
barzdos apa�ios.

• Kerpant vešli� barzd� plaukų liku�iai gali
susikaupti šukų priede, todėl juos išmeskite
ir išvalykite po kiekvieno kirpimo.

• Nekirpkite plaukų, ant kurių užtepta skutimosi putų arba kada
barzda šlapia. Šlapia barzda gali prilipti prie odos arba susipinti,
dėl ko gali b�ti sunku j� kirpti.
• Prieš kirkim� sušukuokite savo �sus šukomis.

Kirpimas tolygiam ilgiui

Lietuvių kalba

naudojimo.
(Jei ji nebus
• Kerpant
vešli� barzd�
plaukųvaloma,
liku�iai jos
galijudėjimas bus prastas ir
atšips jos
peiliukai.)
susikaupti
šukų
priede, todėl juos išmeskite
• Įsitikinkite,
ar kirpimokirpimo.
mašinėlė išjungta.
ir išvalykite
po kiekvieno

• Išskalaukite vanden� ir
Be šukų priedo
pakratykite prietais� kelis
kartus kirpimo
aukštyn ir žemyn,
Laikydami
prietais�
kad pašalintumėte vanden�.

1. Atjunkite kirpimo mašinėl� nuo AC adapterio.
Tam, kad pašalintumėte
dideles purvo sankaupas

Laikydami kirpimo
!"#$%&'()'(!*+,-./000'5

2. Nuimkite šukų pried�
ir
prietais�
su2. Nuimkite šukavimo pried�
ir peiliuk�.
�junkite
plaukų kirptuv�.
jungikliu
nukreiptu
žemyn,
3. Išvalykite kirptuv�, jo peiliuk�
3. Paleiskite vanden� žemyn
kirpkite
peiliuku liesdami od� ir šukų priedus plaudami po
vandens padavimo vietos
ir jud�dami
kirptuvu
link barzdostekan�iu vandeniu iš �iaupo.
ties priekine
pagrindinio
apatin�s
dalies.
korpuso
dalimi ir skalaukite
• Kirpimo
prietaisas
negali kirpti
apie
20 sekundžių,
o tadaplaukų,
kurių ilgis
mažiau
0,5 mm.
išjunkite
kirptuv�.

Lietuvių kalba

Kirpimo mašin�l�s valymas
• Išvalykite kirpimo mašinėl� ir jos peiliukus po kiekvieno
naudojimo. (Jei ji nebus valoma, jos judėjimas bus prastas ir
atšips jos peiliukai.)
• Įsitikinkite, ar kirpimo mašinėlė išjungta.

su

Valymas šepet�liu

1
2

pagrindinio korpuso, �junkite
maitinim� ir leiskite veikti
2. Nuvalykite
liku�ius nuo
apieplaukų
5 sekundes.

peiliuko ašmenų.
3. Nuvalykite
bet nu�mimas
kokius plaukų liku�ius
Peiliuko
ir užd�jimas
tarp stacionaraus peiliuko ir judan�io
peiliuko
spausdami
žemyn valymo
Peiliuko
nu�mimas
svirtel�
( ⓐspaustuk�
) norėdamijungikl�
pakelti nukreip�
judant� �
Laikykite
peiliuk�.
viršų ir stumkite peiliuk� nykš�iu taip,
kad jis pagautų peiliuk� J�sų kitoje
4. Užtepkite
rankoje. alyvos ant peiliuko. (Žr. psl. 15.)

13

3. Nuvalykite bet kokius plaukų liku�ius
Peiliuko
nu�mimas
ir užd�jimas
tarp
stacionaraus
peiliuko
ir judan�io
4. Nušluostykite
vanden�
rankšluos�iu
peiliukoprietais�
spausdami
žemyn
valymo
ir palikite
išdži�ti
nat�raliai.
Peiliuko
nu�mimas
svirtel�
(ⓐ
) norėdami
pakelti judant�
• Prietaisas
išdžius
grei�iau
Laikykite
spaustuk� jungikl� nukreip� �
peiliuk�.
nuėmus
peiliuk�.
viršų ir stumkite
peiliuk� nykš�iu taip,
5. Po išdžiovinimo
ant peiliuko
kad jisalyvos.
pagautų
peiliuk�
J�sų(Žr.
kitoje
4.
Užtepkite
alyvos ant
peiliuko.
psl. 15.)
užtepkite
(Žr. rankoje.
psl. 15.)

Pasigirst

Spaustuk

Trik�ių diagnostika
Atlikite aukš�iau nurodytus veiksmus.
Jei problemų išspr�sti nepavyksta, susisiekite su parduotuve,
iš kurios pirkote prietais�, arba su techninio aptarnavimo
�galiotu „Panasonic“ centru.

!"#$%&'()'(!*+,-./000')

��'���'�'5000'��')���

Problema

3

Pritvirtinkite peiliuk� prie
pagrindinio korpuso, �junkite
maitinim�
ir leiskite
2. Nuvalykite
plaukų liku�ius
nuo veikti
peiliuko
ašmenų.
apie
5 sekundes.

ⓐ

Peiliuko sumontavimas
Uždėkite montavimo kabliuk� ( ) ant peiliuko montavimo
vietos ( ) ant spaustuko ir tada stumkite � vidų, kol pasigirs
spragtelėjimas.

Tepimas

1
2

Peiliukas
tinkamai
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• Užtepkite alyvos ant mašinėlės prieš kiekvien� naudojim�.
Valymas
šepet�liu
• Įsitikinkite,
ar kirpimo mašinėlė išjungta.

ⓐ

• Išskalaukite
1. Atjunkite
kirpimovanden�
mašinėl�ir nuo AC adapterio.
• Išskalaukite vanden�
ir
��'���'�'5000'��')���
pakratykite prietais� kelis
pakratykite prietais� kelis
kartus aukštyn ir žemyn,
Peiliuko
sumontavimas
kartus
aukštyn ir žemyn,
Tam,
kad
pašalintumėte
kad pašalintumėte
Valymas
šepet�liu
kad
pašalintumėte
vanden�. Tam,
Uždėkite montavimo kabliuk� ( ) ant peiliuko montavimo
nedideles purvo sankaupas
dideles
sankaupas
kadpurvo
pašalintumėte
vanden�.
vietos
( ) ant
• Nuimkite
peiliuk�.
(Žr.spaustuko
psl. 15.) ir tada stumkite � vidų, kol pasigirs
2. Nuimkite šukavimo pried�
2. Nuimkite šukų pried� ir
spragtelėjimas.
1. Nuvalykite
plaukų liku�ius nuo
ir peiliuk�.
�junkite plaukų kirptuv�.

Atlikite a
Jei probl
iš kurios
�galiotu „

3

• Išskalaukite vanden� ir
pakratykite prietais� kelis
kartus aukštyn ir žemyn,
kad pašalintumėte vanden�.

Nuimkite
peiliuk�.
• Nuimkite
peiliuk�. (Žr.
psl. 15.)
1. Nuvalykite
plaukų
liku�ius
Užtepkite po
laš�nuo
alyvos ant
pagrindinio
korpuso
ir aplink taško.
kiekvieno
nurodyto
peiliuk�.

Nuimkite peiliuk�.

• Nuimkite peiliuk�. (Žr. psl. 15.)
Užtepkite po laš� alyvos ant
1. Nuvalykite plaukų liku�ius nuo
kiekvieno
nurodyto
pagrindinio
korpuso
ir aplink taško.
peiliuk�.
Pritvirtinkite peiliuk� prie

Prietaisas
kurių •ilgis
mažiau išdžius
0,5 mm.grei�iau
nuėmus peiliuk�.
5. Po išdžiovinimo ant peiliuko

  
užtepkite alyvos.
(Žr. psl. 15.)

P�ko tipo plaukų kirpimas
Tam, kad pašalintumėte
Be šukų priedo
nedideles purvo sankaupas

P�ko tipo plaukų kirpimas

Trik�

• Užtepkite alyvos ant mašinėlės prieš kiekvien� naudojim�.
• Įsitikinkite, ar kirpimo mašinėlė išjungta.

jungikliu nukreiptu žemyn,
kirpkite peiliuku liesdami od�
ir jud�dami kirptuvu link barzdos
4. Nušluostykite
apatin�s
dalies. vanden� rankšluos�iu
14 ir palikite
prietais�
nat�raliai.
• Kirpimo
prietaisas
negaliišdži�ti
kirpti plaukų,

Laikydami kirpimo prietais� su
jungikliu nukreiptu žemyn,
kirpkite
peiliukumašin�l�s
liesdami od�valymas
Kirpimo
ir jud�dami kirptuvu link
• Išvalykite
kirpimo mašinėl� ir jos peiliukus po kiekvieno
barzdos
apa�ios.

ai per

Lietuvių kalba

Barzdos kirpimas

ausis

1. Atjunkite kirpimo mašinėl� nuo AC adapterio.

Barzdos kirpimas

Veiksmas

Peiliukas neišsivalo
tinkamai.

Susikaup�s didelis plaukų liku�ių
kiekis.
Kai spaustukas labai užterštas,
nuimkite peiliuk� ir praplaukite j�
vandeniu. (Žr. psl. 14.)

Pasigirsta didelis garsas.

Peiliukas atsijung�s.
Patikrinkite, ar peiliukas tinkamai
pritvirtintas.

Spaustukas atšipo.

Peiliuko tarnavimo laikas: Apie 2
metus (jei prietaisas naudojamas
du kartus per mėnes� apie 20
minu�ių kiekvien� kart�) Pakeiskite
peiliuk� nauju. (Žr. š� puslap�.)
Peiliukas nebuvo nuvalytas.
Nuvalykite peiliuk� ir užtepkite
alyvos. (Žr. puslapius 14 ir 15.)
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Kirpimas tolygiam ilgiui

• Prietaisas išdžius grei�iau
nuėmus peiliuk�.
5. Po išdžiovinimo ant peiliuko
užtepkite alyvos.
(Žr.
psl. 15.)
Tepimas

• Išvalykite kirpimo mašinėl� ir jos peiliukus po kiekvieno
naudojimo. (Jei ji nebus valoma, jos judėjimas bus prastas ir
atšips jos peiliukai.)
• Įsitikinkite, ar kirpimo mašinėlė išjungta.

Veikimo laikas trumpas.

Kirpimo mašinėlė
ne�sikrauna.

Peiliuko tarnavimo laikas priklauso nuo prietaiso naudojimo
Išimkite
baterij� prieš
išmetant
prietais�.
dažnumo
ir jointegruot�
naudojimo� trukmės.
Pavyzdžiui,
peiliuko
tarnavimo
Patikrinkite, ar baterija bus išmesta � oficialiai skirt� išmetimo
trukmė yra apie 2 metus jei prietaisas naudojamas po 20 minu�ių
viet�, jei tokia yra.
du kartus per mėnes�. Pakeiskite peiliuk�, jei kirpimo efektyvumas
Šis paveikslėlis naudojamas tik nuorodai apie prietaiso išmetim�,
akivaizdžiai sumažėjo nepaisant tinkamos prietaiso prieži�ros.
o ne jo remontui. Jei ardysite prietais� patys, jis gali prarasti
apsaugines savybes nuo vandens patekimo � vidų ir dėl to
prietaisas gali vėliau sugesti.
• Nuimkite
prietais�
nuo
AC adapterio.
Baterijos
tarnavimo
laikas
priklauso
nuo prietaiso naudojimo
• Stumkite
maitinimo
jungikl�
� �jungimopopadėt�
tada
laikykite
dažnio
ir trukmės.
Jei baterija
�kraunama
kart� irper
mėnes�,
maitinim�laikas
�jungt�
tol,apie
kol 3baterija
išsikraus.
jos tarnavimo
bus
metus.visiškai
Jei prietaiso
veikimo laikas
• Atlikite
žingsnius
ir iškelkite
baterij�,
tada j� išimkite.
žymiai
sutrumpėja
net nuo
po pilnoiki�krovimo,
reiškia,
kad baigiasi
• Saugokite,
kadlaikas.
neužtrumpintumėte teigiamo ir neigiamo išimtos
baterijos
tarnavimo
baterijos polių, juos izoliuokite užklijuodami lipnia juostele.

Baterijos tarnavimo laikas

Atitarnavusios �rangos ir baterijų išmetimas

D�l aplinkos apsaugos ir medžiagų perdirbimo
Tik Europos S�jungos šalims su perdirbimo sistema
Šiame prietaise naudojama nikelio metalo hidrido baterija.
Šie simboliai
ant produktų,
pakuo�ių
ir pridedamų
Užtikrinkite, kad atitarnavusi
baterija
b�tų išmesta
� specialiai
dokumentų
kad yra.
atitarnav� elektros ir
tam skirt� viet�, jei
tokia J�sųreiškia,
valstybėje
elektronikos produktai ir baterijos negali b�ti
išmetamos su buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo išmetimo, apdorojimo ir perdirbimo,
susijusio su šiais produktais, kreipkitės � atitinkamus
Žr. pavadinimo plokštel� ant AC adapterio.
Maitinimo šaltinisjų surinkimo taškus pagal savo nacionalinius teisės
(Automatinis �tampos perkeitimas)
aktus.
Išmesdami ir utilizuodami juos tinkamu b�du ne tik
Varikliuko �tampa X,X V
išsaugosite vertingus išteklius, bet ir apsaugosite
ir gamt� nuo kenksmingo poveikio.
Įkrovimo laikas žmonių
Apie sveikat�
8 valandas
Dėl išsamesnės informacijos apie atliekų surinkim�
Ore sklindantis ir perdirbim� teiraukitės vietos savivaldybėje.
XX (dB (A) re 1 pW)
akustinis triukšmas
Atminkite, kad už netinkam� atliekų išmetim� pagal
nacionalinius
�statymus
gali b�ti taikomos
Šis produktas skirtas
tik buitinėms
reikmėms.
nuobaudos.

Specifikacijos

Atkreipkite d�mes� � baterijos simbol�
(apatin�je dalyje)
Šis simbolis gali b�ti naudojamas kartu su cheminiu
simboliu. Tokiu atveju tai reiškia, kad prietaisas
atitinka reikalavim�, kuris nustatytas Direktyvoje
dėl susijusių chemikalų naudojimo.

Lietuvių kalba

Šis prietaisas veikia tik
apie 10 minu�ių net po
pilno �krovimo.

Įkiškite prietaiso mygtuk� �
pagrindin� korpus� iki pat galo ir
patikrinkite, ar švie�ia
indikatoriaus (
) lemputė.
Baigiasi baterijos tarnavimo laikas.
(apie 3 metus) Pakeiskite baterij�
nauja �galiotame techninio
aptarnavimo centre.

Peiliuko
tarnavimo laikas
Integruotos baterijos iš�mimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba
Kirpimo mašinėlė
nebeveikia.

Veiksmas
Prietaisas ne�krautas.
Įkraukite kirpimo mašinėl�.
Arba pajunkite � AC maitinimo
tinkl�. (Žr. psl. 10.)
Išseko baterija naudojimosi metu.
Arba maitinimo mygtukas buvo
paliktas „ON“ (�jungimo) padėtyje.
IŠJUNKITE maitinim� jungikliu ir
�kraukite kirpimo mašinėl� prieš
naudojim�.
Įkrovimas pirm� kart� arba jei
nenaudota daugiau nei pusmet�.
Įkraudinėkite baterija apie 16
valandų, kad atnaujintumėte jos
veikim�. Jei keli naudojimai
belieka po pilno �krovimo, reiškia,
kad baigiasi baterijos tarnavimo
laikas. (Baterijos tarnavimo
pabaigoje iš jos gali pradėti tekėti
elektrolitas.) Susisiekite su �galiotu
techninio aptarnavimo centru dėl
remonto.

Lietuvių kalba

Problema

Atitarnavusios �rangos ir baterijų išmetimas
Tik Europos S�jungos šalims su perdirbimo sistema

„Panasonic“ gaminys
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvit�
Garantijos s�lygas ir informacij� apie š� gamin�
galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambu�iams iš fiksuotojo ryšio tinklo

Šie simboliai ant produktų, pakuo�ių ir pridedamų
dokumentų reiškia, kad atitarnav� elektros ir
elektronikos produktai ir baterijos negali b�ti
išmetamos su buitinėmis atliekomis.
Apgadintas arba pamestas
Dėl tinkamo išmetimo, apdorojimo ir perdirbimo,
Susisiekite su �galiotu techninio
šukų antgalis, valymo
susijusio su šiais produktais, kreipkitės � atitinkamus
šepetėlis arba AC
aptarnavimo centru.
jų surinkimo taškus pagal savo nacionalinius teisės
adapteris.
aktus.
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Išmesdami ir utilizuodami juos tinkamu b�du ne tik
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išsaugosite vertingus išteklius, bet ir apsaugosite
UAB “Emtoservis”
žmonių sveikat�
ir gamt�
nuo kenksmingo poveikio.
D�l aplinkos apsaugos
ir medžiagų
perdirbimo
Peiliuko
tarnavimo laikas
priklauso nuo
prietaiso naudojimo
Integruotos
baterijos
iš�mimas
Dėl
išsamesnės
informacijos
apie
atliekų
surinkim�
8 700 44 724
Šiame prietaise naudojama nikelio metalo hidrido baterija.
mo !"#$%&'()'(!*+,-./000'3
dažnumo ir jo naudojimo trukmės. Pavyzdžiui, peiliuko tarnavimo
��'3��'�'�000'3�')��'
ir perdirbim�
vietos
savivaldybėje.
!"#$%&'()'(!*+,-./000'7
��'���'�'�000'��')��'
Užtikrinkite, kad
atitarnavusiteiraukitės
baterija b�tų
išmesta
� specialiai
Išimkite
integruot�
priešnaudojamas
išmetant prietais�.
trukmė
yra apie
2 metus� baterij�
jei prietaisas
po 20 minu�ių !"#$%&'()'(!*+,-./000'&
Adresas:
Savanorių
pr. 1, LT-03116, Vilnius
Atminkite,
kad už
netinkam�
tam skirt� viet�,
jei tokia J�sų
valstybėje
yra.atliekų išmetim� pagal
ar baterija
bus išmesta
� oficialiai
skirt�efektyvumas
išmetimo
duPatikrinkite,
kartus per mėnes�.
Pakeiskite
peiliuk�,
jei kirpimo
i metu.
Tel.
+370
5
2737368
Faks.
+370
5
2737368
nacionalinius �statymus gali b�ti taikomos
viet�, jei tokia
yra. nepaisant tinkamos prietaiso prieži�ros.
buvo
akivaizdžiai
sumažėjo
nuobaudos.
El. paštas: svc@emtoservis.lt
dėtyje.
Šis paveikslėlis naudojamas tik nuorodai apie prietaiso išmetim�,

jei
smet�.
16
te jos
i
eiškia,
vimo
o
i tekėti
�galiotu
tru dėl

alo ir

ė.

o ne jo remontui.
Jei ardysite prietais�
patys, jis gali prarasti
Baterijos
tarnavimo
laikas

apsaugines savybes nuo vandens patekimo � vidų ir dėl to
Baterijos
tarnavimo
laikas
priklauso nuo prietaiso naudojimo
prietaisas
gali vėliau
sugesti.
dažnio
ir trukmės.
Jei baterija
• Nuimkite
prietais�
nuo AC�kraunama
adapterio. po kart� per mėnes�,
jos• tarnavimo
laikas busjungikl�
apie 3 �metus.
Jeipadėt�
prietaiso
veikimo
laikas
Stumkite maitinimo
�jungimo
ir tada
laikykite
žymiai
sutrumpėja
nettol,
pokol
pilno
�krovimo,
reiškia,
kad baigiasi
maitinim�
�jungt�
baterija
visiškai
išsikraus.
baterijos
tarnavimo
• Atlikite
žingsniuslaikas.
nuo iki
ir iškelkite baterij�, tada j� išimkite.
• Saugokite, kad neužtrumpintumėte teigiamo ir neigiamo išimtos
baterijos polių, juos izoliuokite užklijuodami lipnia juostele.

Specifikacijos

Atkreipkite d�mes� � baterijos simbol�
(apatin�je
dalyje) plokštel� ant AC adapterio.
Žr. pavadinimo

Maitinimo šaltinis
(Automatinis
�tampos
perkeitimas)
Šis simbolis
gali b�ti
naudojamas
kartu su cheminiu
simboliu. Tokiu atveju tai reiškia, kad prietaisas
Varikliuko �tampa
X,X
V
atitinka
reikalavim�,
kuris nustatytas Direktyvoje
chemikalų naudojimo.
Įkrovimo laikasdėl susijusių
Apie 8 valandas
Ore sklindantis
XX (dB (A) re 1 pW)
akustinis triukšmas
Šis produktas skirtas tik buitinėms reikmėms.
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ikliu ir
prieš

Peiliuko tarnavimo laikas

„Pana
Šiam g
Prašom
Garan
galite a
arba s
52053

