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adapteris yra pažeistas arba jei lizde kliba kištukas.
Negalima pažeisti arba modifikuoti arba per
jėgą lenkti, traukti arba sukti laidą.
Be to, nedėkite nieko sunkaus ant maitinimo
laido ir jo nežnybkite.
Lietuvių

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS
Modelio Nr.

Modelio Nr.

Nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite jo
Naudokite tik buityje ir nenaudokite, jei prietaiso
vandeniu.
parametrai neatitinka buitinio elektros tinklo
Nedėkite prietaiso virš arba šalia vandens pilnos
parametrų.
kriauklės
arba
vonios.
- Viršijus
buitinio
elektros
tinklo parametrus, lizdas gali

- Priešingu
gali įvyktigali
elektros
smūgis arba gaisras
sukelti
gaisrą,atveju
nes prietaisas
perkaisti.
dėl trumpojo jungimo.

ER-GP80 Reiškia pavojų

DĖMESIO

ER-GP80

ĮSPĖJIMAS

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras
dėl trumpojo jungimo.

Šis gaminys turi įmontuotą įkraunamą bateriją.
Nenaudokite kitokio adapterio ir įkrovimo stovo,
Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies. Nemėginkite
išskyrus įeinančius į šį komplektą. Be to, su
įkrauti arba palikti aukštoje temperatūroje.
kintamosios
srovės
adapteriu
ir įkrovimo stovu
- Taip
jis gali perkaisti,
užsidegti
arba sprogti.
nekraukite kitų gaminių.
Prietaiso
patys
nepermontuokite
neperdirbkite.
- Priešingu
atveju
gali įvykti elektrosir smūgis
arba gaisras

susižeisti.

Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti nurodymus,
Dėkojame, kad �sigijote š� „Panasonic“ produkt�.
kurių reikia laikytis.
Prieš prad�dami naudotis šiuo prietaisu išsamiai perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas atei�iai.
nasonic“ produkt�.
iuo prietaisu išsamiai perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas atei�iai.
Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam
3 kurio atlikti negalima.
nstrukcijas ir išsaugokite jas atei�iai.
tikrą veiksmą,

3

- Tai dėl
galitrumpojo
sukelti elektros
smūgį, šoką arba sužalojimą.
jungimo.
Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo
Laikykite
vaikams
arba
kūdikiams nepasiekiamoje
centrą
(baterijos
keitimas
ir t.t.).

3

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie 12'342'4'5000'36')657
tam tikrą
veiksmą,
kurį reikia atlikti, norint saugiai valdyti prietaisą.
12'342'4'5000'36')657

!"#$%&'()'(!*+,-./0005

Lietuvių

- Priešingu atveju, gali įvykti elektros smūgis arba kilti
gaisras.

Nedelsiant nustokite naudoti ir nuimkite adapterį,
jei jis netinkamai veikai arba sugedo.

Lietuvių

šių atsargumo
Šispriemonių.
simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam tikrą
veiksmą, kurį reikia atlikti, norint saugiai valdyti prietaisą.

Simbolių paaiškinimas

Šie
4 simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti pavojus,
sužalojimus ir turtinę žalą, kuri atsiranda, nesilaikant nurodymų
ir netinkamai naudojant prietaisą.

PAVOJUS

Žymi galimą pavojų,
kada galima sunkiai
susižeisti arba žūti.
Žymi galimą sunkių

kintamosios
srovės adapterio.
šlapiomis
rankomis.
Neardykite,
išskyrus
atvejus,adapterį.
kai išmetate
galo elektros
įkiškite
maitinimo
- Tai galiIki
sukelti
smūgį
arba susižaloti.
gaminį.
- Priešingu atveju, gali įvykti elektros smūgis arba kilti
Nenaudokite
prietaiso,
jei smūgį,
kintamosios
srovės
- Taigaisras.
gali sukelti
elektros
šoką arba
sužalojimą.
adapteris yra pažeistas arba jei lizde kliba kištukas.
Negalima pažeisti arba modifikuoti arba per
jėgą lenkti, traukti arba sukti laidą.
Be to, nedėkite nieko sunkaus ant maitinimo
5
laido ir jo nežnybkite.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras
dėl trumpojo jungimo.

Naudokite tik buityje ir nenaudokite, jei prietaiso
parametrai neatitinka buitinio elektros tinklo

- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.

Prietaisą visada reikia jungti į elektros tinklą,
kurio vardinė įtampa yra tokia, kaip nurodyta ant
kintamosios srovės adapterio.
Iki galo įkiškite maitinimo adapterį.
5

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

Lietuvių
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Įspėjimas
Ne
jaunesni
8 metų
ribotų fizinių, jutimo
•• Ne
jaunesni
kaip 8 kaip
metų vaikai,
ribotųvaikai,
fizSauga
ĮSPĖJIMAS
inių,
jutimo
arba
protinių
gebėjimų
asmenys
Siekiant
sumažinti
rimto
arba gebėjimų
mirtino
sužalojimo, elektros
smūgio,
arba
protinių
asmenys
ir
turintieji
per
Nejunkite
lizdo adapterio
priemažai
maitinimo tinklo
gaisro pavojų
ir žalos
įrangaipatirties
arba turtui pavojų,
visadagali
laikykitės
ir turintieji
per
mažai
ir žinių
šlapiomis rankomis.
šių atsargumo priemonių.
patirties
ir tik
žinių
galikito
naudoti
tik elektros
prižiūrimi
kito
- Tai gali sukelti
smūgį arba susižaloti.
naudoti
prietaisą
prižiūrimi
asmens prietaisą
Simbolių paaiškinimas
Nenaudokite
prietaiso,
jei
kintamosios
srovės
arba
išmokyti saugaus
darbo su prietaisu
ir
ĮSPĖJIMAS
asmens
arba
išmokyti
saugaus
darbo
su
prietaisu
adapteris
yra
pažeistas
arba jei lizdeir
kliba kištukas.
Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti pavojus,
suprantantys
jo keliamus pavojus. Vaikams
Negalima
pažeisti
arbaį modifikuoti
arba per jo
Nemerkite
prietaiso
vandenį ir neplaukite
sužalojimus ir turtinę žalą, kuri atsiranda, nesilaikant nurodymų
jėgą
lenkti, traukti arbanegalima
sukti laidą.
suprantantys
jo keliamus
Vaikams
ir netinkamai
naudojant
vandeniu.
negalima
žaisti
suprietaisą.
prietaisu.
Vaikams bepavojus.
BeNedėkite
to, nedėkite
niekovirš
sunkaus
ant maitinimo
prietaiso
arba šalia
vandens pilnos
priežiūros
draudžiama
valyti irŽymi
imtis
naudolaido
ir jo nežnybkite.
galimą
pavojų, be priežiūros
kriauklės
arba vonios.
žaisti su
prietaisu.
Vaikams
draudžiama
- Priešingu
atveju
galigali
įvykti
elektros
smūgis
arba
gaisras
kada galima sunkiai
- Priešingu
atveju
įvykti
elektros
smūgis
arba
gaisras
tojo atliekamos
priežiūros darbų.
PAVOJUS
dėldėl
trumpojo
jungimo.
susižeisti arba žūti.
trumpojo
jungimo.
valyti irlaido
imtis
naudotojo
atliekamos
priežiūros
darbų.
• Maitinimo
negalima
pakeisti. Jei
Naudokite
tik buityje
ir adapterio
nenaudokite,
jei prietaiso
Nenaudokite
kitokio
ir įkrovimo
stovo,
Žymi galimą sunkių
parametrai
neatitinka
buitinio
elektrosBe
tinklo
laidas sugadintas, kintamosios
srovės
išskyrus
įeinančius
į
šį
komplektą.
to, su
arba mirtinų traumų
ĮSPĖJIMAS
• Maitinimo
laido negalima
pakeisti.parametrų.
Jei laidas
kintamosios
srovės adapteriu ir įkrovimo stovu
pavojų.
adapterį
reikia išmesti.
- Viršijus buitinio elektros tinklo parametrus, lizdas gali
nekraukite kitų gaminių.
sukelti gaisrą, nes prietaisas gali perkaisti.
• Nenaudokite
kitokio
adapterio, išskyrus
- Priešingu atvejureikia
gali įvykti elektros
smūgis arba gaisras
sugadintas,
kintamosios
srovės adapterį
išmesti.
Reiškia pavojų
Šis dėl
gaminys
turi
įmontuotą įkraunamą bateriją.
trumpojo
jungimo.
pridedamą
kintamosios srovės
adapterį.
DĖMESIO
susižeisti.
Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies. Nemėginkite
Laikykite vaikams arba kūdikiams nepasiekiamoje
Nenaudokite
kitokio
adapterio,
išskyrus
pridedamą
įkrauti arba palikti
aukštoje temperatūroje.
•• Laikykite
prietaisą
sausai.
vietoje. Neleiskite jiems naudoti prietaiso.
Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti nurodymus,
- Taip jis gali perkaisti, užsidegti arba sprogti.
Įkišę
peiliukus
ir
(arba)
tepalo indelį į burną, galite sukelti
kurių reikia laikytis.
kintamosios
srovės adapterį.
Prietaiso
patys
nepermontuokite
nelaimingą
atsitikimą
ir susižeisti. ir neperdirbkite.
Sauga
- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.
Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam
ĮSPĖJIMAS
Prietaisą visada reikia jungti į elektros tinklą,
Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo
Siekiant
sumažinti
rimto arba
mirtino
elektros smūgio,
tikrą veiksmą,
kurio
atliktisužalojimo,
negalima.sausai.
•gaisro
Laikykite
prietaisą
kurio
vardinė
įtampa
yra
tokia, kaip
nurodyta ant
Nejunkite
lizdo
adapterio
prie
maitinimo
tinklo
centrą
(baterijos
keitimas
ir t.t.).
pavojų ir žalos įrangai arba turtui pavojų, visada laikykitės

vietoje. Neleiskite jiems naudoti prietaiso.
Neardykite, išskyrus atvejus, kai išmetate
- Įkišę peiliukus ir (arba) tepalo indelį į burną, galite sukelti
gaminį.
nelaimingą atsitikimą ir susižeisti.

- Priešingu atveju galima susižaloti, gali įvykti elektros
smūgis arba kilti gaisras.

6

<Gedimų atveju>
• Pagrindinis blokas, kintamosios srovės adapteris
arba laidas yra deformuoti arba neįprastai karšti.
• Pagrindinis blokas arba kintamosios srovės
adapteris smirda degėsiais.
• Pagrindinio prietaiso naudojimo arba įkrovimo
metu iš kintamosios srovės adapterio arba laido
girdisi nenormalus garsas.
- Iškart patikrinkite arba suremontuokite jį įgaliotame
techninės priežiūros centre.

Valydami visada ištraukite adapterį iš tinklo.

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba galima
susižaloti.

Reguliariai valykite maitinimo lizdą ir prietaiso
kištuką, kad nesikauptų dulkės.

- To nepadarius, gali kilti gaisras dėl drėgmės sugadintos
izoliacijos.
Atjunkite adapterį ir nuvalykite sausa šluoste.

Jei netyčia nurijote tepalo, neskatinkite vėmimo,
gerkite daug vandens ir kreipkitės į gydytoją.
Tepalui patekus į akis, nedelsiant kruopščiai
nuplaukite jas tekančiu vandeniu ir kreipkitės į
gydytoją.
- Nesilaikant šių nurodymų, galite susižaloti.

Ned
jei

- Pr
sm

<G
• Pa
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• Pa
ad
• Pa
m
gi

- Išk
te

Val

- Pr
su

Reg
kiš

- To
izo
At

Jei
ger
Tep
nup
gyd

- Ne

Prietaiso negalima mėtyti ir trankyti.
- Taip galite susižaloti.

Negalima apvynioti laido aplink adapterį arba
įkrovimo stovą laikymo metu.

- Taip laidas gali sulūžti ir sukelti gaisrą dėl trumpojo
jungimo.

Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nepažeisti
ar nedeformuoti.
- To nepadarius, galima susižaloti odą.

⑯

⑧

⑦
9mm

I

⑨

⑬
15 mm

J

Lietuvių

ĮSPĖJIMAS

mm

Dalių identifikavimas

mm

8

Paskirtis
• Šis kirptuvas skirtas profesionaliam naudojimui kirpti plaukus.
Jį galima naudoti su kintamosios srovės adapteriu arba nuo
įkraunamos baterijos.
• Prieš ir po kiekvieno naudojimo rodyklėmis pažymėtose vietose
patepkite tepalo. (Žr. 12 psl.)
• Naudojimo ir įkrovimo metu kirptuvas gali įkaisti. Tai normalu.
• Neleiskite, kad plaukų losjonas, plaukų garbanojimo priemonės

⑤

9mm

⑥
Pagrindinis korpusas
① Kirpimo aukščio
indikatorius
② Maitinimo mygtukas
③ Skalė (Aukščio

J

6mm

mm

3mm

Lietuvių

⑭

- Baterijos skystis gali sukelti aklumą, patekês į akis.
⑮
⑥
⑩
• Šis kirptuvas
skirtas profesionaliam
naudojimui kirpti plaukus.
Netrinkite
akių.
⑪
⑫
①
Jį galima naudoti
su kintamosios
srovėsvandeniu
adapteriuirarba
nuo į
③
Nedelsiant
nuplaukite švariu
kreipkitės
⑯
įkraunamosgydytoją.
baterijos.
12 mm/15 mm šukų
Pagrindinis korpusas
4
Nuėmę
įkraunamą
bateriją,
laikykite
ją
vaikams
ir
• Prieš
ir po- Baterijos
kiekvienoskystis
naudojimo
rodyklėmis
pažymėtose
vietose
priedas
① Kirpimo aukščio
gali sukelti uždegimą arba žalą,
I
②indikatorius
patepkite
tepalo.
(Žr.
psl.)arba vietoje.
kūdikiams
nepasiekiamoje
patekęs
ant12odos
drabužių.
Šukų priedo lentynėlės
• Naudojimo
ir
įkrovimo
metu kirptuvas
gali
įkaisti.
Tai
normalu.
- BaterijaNuplaukite
kenkia
organizmui,
ją atsitiktinai
nurijus.
④
② Maitinimo mygtukas
švariu
vandeniu
ir kreipkitės
į gydytoją.
Įkrovimo stovas
• Neleiskite,
plaukų
losjonas, plaukų
garbanojimo
Jei taip kad
atsitinka,
nedelsdami
kreipkitės
į gydytoją.priemonės
③ Skalė (Aukščio
⑤
⑪ Įkrovimo kištukas
9
ir plaukų lakas patektų ant pagrindinio korpuso ar peiliukų.
reguliatorius / kontrolė)
⑫ Stovas-laikiklis
J
Tokiu atveju jis gali suskilti, išblukti arba surūdyti.
④ Įkrovimo lemputė
Kintamosios srovės
⑥
• Valykite
korpusą tik
su minkšta
šluoste, naudojimui
šiek tiek sudrėkintu
• Šis kirptuvas
skirtas
profesionaliam
kirpti plaukus.
⑤ Įkrovos būsenos
adapteris
⑪ (RE9-73)
⑫
vandeniu
iš čiaupo
arba
vandeniu
čiaupo. arba nuo
Jį galima
naudoti
su muiluotu
kintamosios
srovėsišadapteriu
indikatorius
⑬ Adapteris
Nenaudokite
skiediklių,
benzino,
alkoholio
arba
kitų
cheminių
įkraunamos baterijos.
⑥ Prietaiso
maitinimo
lizdas
12 mm/15tinklo
mm kištukas
šukų
Pagrindinis
korpusas
⑭ Maitinimo
7
medžiagų.
• Prieš ir po kiekvieno naudojimo rodyklėmis pažymėtose vietose
Peiliukas
priedas
① Kirpimo aukščio
⑮ Laidas
• Prieš
naudodami
priedą,
ar jis tinkamai sumontuotas.
patepkite
tepalo.
(Žr. patikrinkite,
12 psl.)
⑦ Tvirtinimo
kabliukas
indikatorius
⑯ Prietaiso
kištukas
Šukų priedo
lentynėlės
To•nepaisant
per trumpai
nukirpti plaukus.
Naudojimogalima
ir įkrovimo
metu kirptuvas
gali įkaisti. Tai normalu.
⑧ Valymo
svirtelėmygtukas
② Maitinimo
PriedaiĮkrovimo stovas
• Neleiskite, kad plaukų losjonas, plaukų garbanojimo priemonės
⑨ Peiliuko
③ Skalėperkėlimas
(Aukščio
šepetėlis
I Valymo
⑪ Įkrovimo
kištukas
ir plaukų lakas patektų ant pagrindinio korpuso ar peiliukų.
⑩ Stacionarus
peiliukas
reguliatorius
/ kontrolė) J Tepalas
⑫ Stovas-laikiklis
Tokiu atveju jis gali suskilti, išblukti arba surūdyti.
3 mm/4
mm šukų
priedas
④ Įkrovimo
lemputė
Kintamosios srovės
• Valykite korpusą tik su minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkintu
6 mm/9
mm šukų
priedas
⑤ Įkrovos
būsenos
adapteris (RE9-73)
Ištekėjus
baterijos
skysčiui,
atlikite
šiuos
⑧
vandeniu iš čiaupo arba muiluotu vandeniu iš čiaupo.
indikatorius
⑬ Adapteris
⑨
⑦
⑬
veiksmus. skiediklių, benzino, alkoholio arba kitų cheminių
8 Nenaudokite
⑥ Prietaiso maitinimo lizdas
⑭ Maitinimo tinklo kištukas
⑭
Nelieskite baterijos plikomis rankomis.
15
medžiagų.
Peiliukas
⑮ Laidas
- Baterijos
skystis
gali sukelti
aklumą,
į akis.
• Prieš
naudodami
priedą,
patikrinkite,
arpatekês
jis tinkamai
sumontuotas.
⑦ Tvirtinimo kabliukas ⑩
⑯ Prietaiso⑮kištukas
ToNetrinkite
nepaisantakių.
galima per trumpai nukirpti plaukus.
① ⑧ Valymo svirtelė
Priedai
③
Nedelsiant nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į
⑨ Peiliuko perkėlimas
I Valymo šepetėlis ⑯
gydytoją.
⑩ Stacionarus peiliukas
4
J Tepalas
- Baterijos skystis gali sukelti uždegimą arba žalą,
3 mm/4 mm šukų priedas
I
②
patekęs ant odos arba drabužių.
6 mm/9 mm šukų priedas
④
Nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
12mm

►Perkraunamųjų baterijų utilizavimas

Nuėmę įkraunamą bateriją, laikykite ją vaikams ir

8

④
⑤

Paskirtis

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba galima
susižaloti.

ĮSPĖJIMAS

②

4mm

mm

Atjunkite maitinimo adapterį arba prietaiso kištuką
traukdami už adapterio arba prietaiso kištuko,
o ne už laido.

- Taip jis gali perkaisti, užsidegti arba sprogti.

③

Dalių identifikavimas

6mm

- To nepadarę, galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą
dėl elektros nuotėkio ir apgandintos izoliacijos.

Įkraunama baterija gali būti naudojama tik su
šiuo kirptuvu. Nenaudokite baterijų su kitais
gaminiais. Negalima įkrauti baterijos, kai ji išimta
iš gaminio.
• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Nedaužykite, neardykite, nekeiskite arba
nepradurkite vinimis.
• Neleiskite, kad teigiama ir neigiama metalinės
juostelės ant baterijos liestųsi su kitais
metaliniais daiktais.
• Nenešiokite ir nelaikykite baterijų kartu su
metalo papuošalais, pavyzdžiui, karoliais ir
plaukų segtukais.
• Nekraukite, nenaudokite ir nepalikite baterijos
aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba šalia kitų šilumos šaltinių.
• Nenulupkite vamzdelio.

mm

ĮSPĖJIMAS

Jei nekraunate, atjunkite adapterį nuo buitinio
elektros tinklo.

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS

Dalių identifikavimas

3mm

isrą

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras
dėl trumpojo jungimo.

ĮSPĖJIMAS

6mm

o

Nelaikykite greta laido smeigtukų arba šiukšlių,
kurios gali prilipti prie elektros kištuko arba prietaiso.

12mm

ažeisti

- Priešingu
atveju gali
įvykti elektros smūgis arba galima
- Taip
galite susižaloti
odą.
susižaloti.

Nuėmę įkraunamą bateriją, laikykite ją vaikams ir
kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
Įkraunama baterija gali būti naudojama tik su
- Baterija kenkia organizmui, ją atsitiktinai nurijus.
šiuoJei
kirptuvu.
Nenaudokite baterijų su kitais
taip atsitinka, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
gaminiais. Negalima įkrauti baterijos, kai ji išimta
iš gaminio.
• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Nedaužykite, neardykite, nekeiskite arba
nepradurkite
vinimis.skysčiui, atlikite šiuos
Ištekėjus baterijos
7
• Neleiskite, kad teigiama ir neigiama metalinės
veiksmus.
juostelės ant baterijos liestųsi su kitais
Nelieskite baterijos plikomis rankomis.
metaliniais
daiktais.
- Baterijos skystis
gali sukelti aklumą, patekês į akis.
• Nenešiokite
ir nelaikykite baterijų kartu su
Netrinkite akių.
metalo
papuošalais,
pavyzdžiui,
karoliais
ir
Nedelsiant
nuplaukite
švariu vandeniu
ir kreipkitės
į
plaukų
segtukais.
gydytoją.
• Nekraukite,
nenaudokite
ir nepalikite
baterijos
- Baterijos skystis
gali sukelti
uždegimą arba
žalą,
aukštoje
pavyzdžiui, tiesioginiuose
patekęstemperatūroje,
ant odos arba drabužių.
saulės
spinduliuose
arbaskysčiui,
šalia
kitųatlikite
šilumos
šaltinių.
Nuplaukite
švariu
vandeniu
ir kreipkitės
į gydytoją.
Ištekėjus
baterijos
šiuos
• Nenulupkite
vamzdelio.
veiksmus.
- Taip jis
gali perkaisti,
užsidegti
arba sprogti.
Nelieskite
baterijos
plikomis
rankomis.
Paskirtis

3mm

o

- To nepadarę, galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą

Nespauskite peiliuko į odą.
dėl elektros nuotėkio ir apgandintos izoliacijos.
Naudokite prietaisą tik plaukų kirpimui.
Atjunkite maitinimo
adapterį
arbašiurkščios
prietaiso kištuką
Neglauskite
peiliukų prie
ausų arba
traukdami
už adapterio
arba
prietaiso kištuko,
odos
(pavyzdžiui,
patinimų,
sužalojimų,
o ne už arba
laido.dėmių).
nelygumų

• Šis kirptuvas skirtas profesionaliam naudojimui kirpti plaukus.
Jį galima naudoti su kintamosios srovės adapteriu arba nuo
įkraunamos baterijos.
• Prieš ir po kiekvieno naudojimo rodyklėmis pažymėtose vietose
patepkite tepalo. (Žr. 12 psl.)
• Naudojimo ir įkrovimo metu kirptuvas gali įkaisti. Tai normalu.
• Neleiskite, kad plaukų losjonas, plaukų garbanojimo priemonės
ir plaukų lakas patektų ant pagrindinio korpuso ar peiliukų.
Tokiu atveju jis gali suskilti, išblukti arba surūdyti.
• Valykite korpusą tik su minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkintu
vandeniu iš čiaupo arba
⑧ muiluotu vandeniu iš čiaupo.
⑨
⑦
Nenaudokite skiediklių,
benzino, alkoholio arba⑬
kitų cheminių
⑭
medžiagų.
15
• Prieš naudodami priedą, patikrinkite, ar jis tinkamai
sumontuotas.
⑮
⑩
① To nepaisant galima per trumpai nukirpti plaukus.
12mm

a

ĮSPĖJIMAS
PAVOJUS

Lietuvių

aisras

Jei nekraunate, atjunkite adapterį nuo buitinio
elektros tinklo.

②

Paskirtis

►Perkraunamųjų baterijų utilizavimas

DĖMESIO

Lietuvių

ių,
prietaiso.

- Taip jis gali perkaisti, užsidegti arba sprogti.

Lietuvių

os

Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nepažeisti
ar nedeformuoti.
- To nepadarius, galima susižaloti odą.

gydytoją.
- Baterijos skystis gali sukelti uždegimą arba žalą,
patekęs ant odos arba drabužių.
Nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba šalia kitų šilumos šaltinių.
• Nenulupkite vamzdelio.

jungimo.

⑪

⑫

12 mm/15 mm šukų
priedas
Šukų priedo lentynėlės
Įkrovimo stovas

Pagrind

① Kirp

indik

② Mait
③ Skal

regu

④ Įkrov
⑤ Įkrov

indik

⑥ Prie

Peiliuk
Tvirt
Valy
Peili
Stac
3 mm/4
6 mm/9

⑦
⑧
⑨
⑩

Plaukų kirptuvo įkrovimas

• Įkrovimas būtinas, kai mirksi įkrovimo
• Paspauskite
lemputė. įjungimo mygtuką, norėdami išjungti maitinimą.
• Prijunkite
Kirptuvą galima
naudoti maždaug
prietaiso
kištuką 5 minutes
po to, kai ima mirksėti įkrovimo lemputė.
Kai prasideda
įkrovimas

3

10 minučių
pasibaigus
įkrovimui

2

Baigus įkrovimą

1

lizdą.

• Įkrovimas baigiasi maždaug po 1 val.
Įkrovimas be įkrovimo stovo
• Įkrovimo laikas gali skirtis, kai kirptuvas naudojamas pirmą
1. Paspauskite
maitinimo
jungiklį, išjunkite
kartą,
arba jei jis nebuvo
naudojamas
6 mėn. ar daugiau.
maitinimą
įkiškite prietaiso
kištuką lemputė
į kirptuvą.ant
Keletą
minučių irpradėjus
pirmąjį įkrovimą
2. Įkiškite korpuso
adapterio
kištuką
į buitinį
pagrindinio
gali
nedegti,
bet jimaitinimo
užsidegs, jei
lizdą. tęsis.
įkrovimas
• Įkraunant bateriją, baterijos veikimui tai neturi įtakos.
• Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo metu yra
10-35 °C. Baterijos gali tinkamai neįsikrauti ekstremaliomis
žemos arba aukštos temperatūros sąlygomis.
Veikimas nuo kintamosios srovės
• Kai įkrovimo būsenos lemputė mirksi greitai (du kartus
perJei
sekundę),
įkrovimo triktis.
prijunkiteyra
kintamosios
srovėsĮkraukite
adapterįbateriją
prie kirptuvo tuo pačiu
rekomenduojamoje
aplinkos
temperatūroje.
būdu, kaip įkraunate,
ir įjungsite
maitinimą, galite ją naudoti.

Priežiūra

Peiliuko nuėmimas
Laikykite kirptuvą su jungikliu
nukreiptu į viršų ir stumkite
peiliuką nykščiu, sugaudami
jį kita ranka.

Lietuvių

Dega įkrovos
būsenos lemputė.

Plaukų kirptuvo naudojimas

3

učių
igus
mui

Lietuvių

1

Plaukų kirptuvo naudojimas

Priežiūra

1. Paspauskite maitinimo jungiklį, išjunkite
maitinimą ir įkiškite prietaiso kištuką į kirptuvą.
2. Įkiškite adapterio kištuką į buitinį maitinimo
Nustatykite kirpimo aukštį
lizdą.
Norėdami nustatyti 0,8-2,0 mm
kirpimo aukštį, pasukite ratuką į
norimą aukštį.

Peiliuko nuėmimas
Laikykite
kirptuvą
su jungikliu
Naudokite
kirpimo
aukščio
priedą,
nukreiptu
į viršų ir
stumkite
kai aukštis
didesnis
nei
3 mm.
peiliuką nykščiu, sugaudami
jį kita ranka.

Veikimas nuo kintamosios srovės

0,8
1,1
Jei prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kirptuvo tuo pačiu
Naudokite
kirpimo ir
aukščio
priedą,
būdu,
kaip įkraunate,
įjungsite
maitinimą, galite ją naudoti. 1,4
1.4

0,8
1,1
1,4
1,7
2,0

1.4

9

1

montavimo vietą ant kirptuvo ir stumkite,

kol išgirsite spragtelėjimą.
Pasirinkite
kirpimo aukščius,
nurodytus ant priedų šonų
ir vidinėje pusėje.

rankenėlę į „0,8“,
2 Nustatykite
tada prie kirptuvo prijunkite
priedą, kaip parodyta.

1. Nuvalykite plaukus nuo
kirptuvo korpuso ir peiliukų.

kirpimo aukščius,
1 Pasirinkite
nurodytus ant priedų šonų
Peiliuko uždėjimas
1. Nustatykite ratuką į „2,0“.

ir vidinėje pusėje.

Nustatykite rankenėlę į „0,8“,
prie
kirptuvo
prijunkite
2.tada
Įkiškite
montavimo
kabliuką
į peiliukų
montavimo
vietą
ant kirptuvo ir stumkite,
priedą,
kaip
parodyta.
kol išgirsite spragtelėjimą.

Įstumkite vieną pusę priedo iš
montavimo angos rodykle
nurodyta kryptimi.

2,0

2.0

0.8

0,8

0.8

0,8

Priedo nuėmimas nuo kirptuvo
Įstumkite vieną pusę priedo iš
Valymas
montavimo
angos rodykle
nurodyta kryptimi.
Valykite kirptuvą ir peiliukus po kiekvieno naudojimo.

2. Išvalykite plaukus iš po
peiliukų krašto.

Šukų priedų naudojimas

Priedo nuėmimas nuo kirptuvo
10
Kirpimo
aukščio
indikatorius

Kirpimo
aukščio
indikatorius

ir uždėjimas

• Prieš išimdami peiliukus, išjunkite maitinimą.

2
1
2 Paspauskite įjungimo mygtuką įjungti prietaisą.

Įkrovimas be įkrovimo stovo

9

Nustatykite kirpimo aukštį

Lietuvių

mą.

• Įkrovimas baigiasi maždaug po 1 val.
• Įkrovimo laikas gali skirtis, kai kirptuvas naudojamas pirmą
kartą, arba jei jis nebuvo naudojamas 6 mėn. ar daugiau.
Keletą minučių pradėjus pirmąjį įkrovimą lemputė ant
pagrindinio korpuso gali nedegti, bet ji užsidegs, jei
įkrovimas tęsis.
• Įkraunant bateriją, baterijos veikimui tai neturi įtakos.
• Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo metu yra
Paspauskite
įjungimo
mygtuką,
norėdamiekstremaliomis
išjungti maitinimą.
10-35
°C. Baterijos
gali tinkamai
neįsikrauti
Rekomenduojame
naudoti kirptuvą
5-35 °C aplinkos
žemos
arba aukštos temperatūros
sąlygomis.
Naudojant
šio intervalo
ribų,
prietaisas gali
• Kaitemperatūroje.
įkrovimo būsenos
lemputėužmirksi
greitai (du
kartus
veikti.
pernustoti
sekundę),
yra įkrovimo triktis. Įkraukite bateriją
rekomenduojamoje
aplinkos
temperatūroje.
Nustatykite
kirpimo
aukštį.

3. Nušluo
tarp sta
peiliuko
valymo
peiliuką

2. Įkiškite
montavimo
kabliuką į peiliukų
Šukų
priedų
naudojimas

1
2

Norėdami nustatyti 0,8-2,0 mm
kirpimo aukštį, pasukite ratuką į
norimą
aukštį. nuėmimas
Peiliuko

2,0

2.0

Jei prijunkite
kintamosios
srovės adapterį
Nustatykite
kirpimo
aukštį.prie kirptuvo tuo pačiu
būdu, kaip įkraunate, ir įjungsite maitinimą, galite ją naudoti.
• Jei baterija išseko, peiliukai gali judėti lėtai arba sustoti net
Paspauskite
įjungimo
mygtuką
prietaisą.
prijungus
kintamąją srovę.
Šiuo atveju
įkraukite įjungti
akumuliatorių
1 minutę arba ilgiau.
• Baterija išsikraus net prijungus kintamąją srovę.

• 1 visiškai nemokamai suteiks maždaug 50 minučių
nepertraukiamo veikimo.
Veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo dažnumo,
naudojimo būdo ir aplinkos temperatūros.

2. Išvalyk
peiliukų

Peiliuko uždėjimas
1. Nustatykite ratuką į „2,0“.

1 minutę arba
ilgiau. jungiklį, išjunkite
Paspauskite
maitinimo
• Baterija irišsikraus
net prijungus
kintamąją
srovę.
maitinimą
įkiškite prietaiso
kištuką
į kirptuvą.
Įkiškite adapterio kištuką į buitinį maitinimo
lizdą.

Paspauskite įjungimo mygtuką, norėdami išjungti maitinimą.
Rekomenduojame naudoti kirptuvą 5-35 °C aplinkos
temperatūroje. Naudojant už šio intervalo ribų, prietaisas gali
Veikimas
nuo kintamosios srovės
nustoti veikti.

Įkrovimo būsenos
lemputė mirksi
kas 2 sekundes.

1. Nuvaly
kirptuv

• Prieš išimdami peiliukus, išjunkite maitinimą.

• Jei baterija išseko, peiliukai gali judėti lėtai arba sustoti net

Įkrovimo būsenos
lemputė mirksi
kartą per sekundę.

Valykite k

Peiliuko nuėmimas ir uždėjimas

Įkrovimas
be įkrovimo stovo
prijungus kintamąją srovę. Šiuo atveju įkraukite akumuliatorių

Įkrovimo būsenos
Įkrovimo būsenos
Degabūtinas,
įkrovoskai mirksi įkrovimo
• Įkrovimas
lemputė mirksi
lemputė mirksi 1.
būsenos lemputė.
lemputė.
kartą per sekundę.
kas 2 sekundes.
• Kirptuvą galima naudoti maždaug 5 minutes
2.
suteikslemputė.
maždaug 50 minučių
po• 1
to,visiškai
kai imanemokamai
mirksėti įkrovimo
nepertraukiamo veikimo.
10 minučių
Veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo
dažnumo,
Kai prasideda
Baigus įkrovimą
pasibaigus
naudojimo būdo ir aplinkos temperatūros.
įkrovimas
įkrovimui

Valym

3. Nušluokite plaukus iš tarpelių
tarp stacionaraus ir judančio
peiliuko, nuspaudę žemyn
valymo svirtį ir pakėlę judantį
peiliuką.

Lietuvių

1

lizdą.

1 prie stovo rozetės.
kirptuvą ant
2 Padėkite
įkroviklio stovo.
įkiškite adapterio
3 Tvirtai
kištuką į buitinį maitinimo

žemos arba aukštos temperatūros sąlygomis.
• Kai įkrovimo būsenos lemputė mirksi greitai (du kartus
per sekundę), yra įkrovimo triktis. Įkraukite bateriją
rekomenduojamoje aplinkos temperatūroje.

Lietuvių

įkiškite adapterio
3 Tvirtai
kištuką į buitinį maitinimo

► Atsarginės dalys
Atsargines dalis galite įsigyti iš pardavėjo arba paslaugų centro.

Iki galo įstumkite pagrindinį

Dažnai užduodami Peiliukas
klausimaiWER9900

Įmontuotos įkraunamos
išėmimas
korpusąbaterijos
į įkrovimo stovą
arba

prietaiso kištuką.
Kirptuvo
įkrauti negalima.
Prieš išmesdami
kirptuvą, išimkite įmontuotą įkraunamą
Įkraukite rekomenduojamoje
bateriją.
Kailiekanas
prietaisas
nenaudojamas
6
įkrovimo temperatūroje
Naudokite valymo šepetėlį valyti plaukų
ir dulkes
nuo
Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę,
jei tokia yra. nuo
Ar pokištuko
ilgo nenaudojimo
arba daugiau
mėnesių, baterija
10 ºC
35 ºC. kirptuvą ir negali
įkrovimo
arba iš angos ant apatinio
paviršiaus.
Šis skaičius turi būti naudojamas
tik iki
išmetant
laikotarpio baterija
susilpnėja (nuteka baterijos
būti naudojamas
jį remontuoti.
Jei išardysite kirptuvą patys,
Kirptuvą
galima naudoti
tik
Pakeiskite bateriją įgaliotame
išseks?
skystis ir t.t.). Iki galo įkraukite
jis 10
galimin.
netinkamai
apie
net ir poveikti.
techninės priežiūros centre.
bateriją kartą į 6 mėnesius.
įkrovimo.
• Atjunkite kirptuvą nuo kintamosios srovės adapterio.
Kirptuve naudojama ličio jonų
• Paspauskite maitinimo mygtuką,
kad įjungtumėte
maitinimą,
Patikrinkite,
ar tinkamai
Prietaisas
garsiai
veikia.
Ar reikia bateriją įkrauti
baterija su kontroliuojama
ir laikykite
įjungę,
kol baterijapritvirtinti
visiškai išsikraus.
peiliukai.
prieš kiekvieną naudojimą?
įkrovimo srove, todėl baterijos
• Atlikite veiksmus nuo ① iki ⑫ ir pakelkite bateriją,
išspręsti nepavyko, kreipkitės į parduotuvę, kurioje
tarnavimo laikui tai neturi įtakos. Jei problemų
tada ją išimkite.
pirkote
šį įrenginį baterijos
arba į „Panasonic“
įgaliotą remonto paslaugų
• Nesukelkite
trumpojo jungimo.
centrą.
①

ĮkrovimoKlausimas
stovo valymas

Atsakymas

⑧

Gedimų šalinimas
Problema

Veiksmai

⑫

Kirptuvo įkrovimas.
(Žr. 9 psl.)
Kirptuvas atbuko.
12

⑪

Išvalykite peiliukus ir sutepkite.
(Žiūrėkite 11 ir 12 psl.)

14

Kirptuvas nustojo veikti.

entro.

9900
Kirptuvo įkrauti negalima.

Prietaisas garsiai veikia.

Patikrinkite, ar tinkamai
pritvirtinti peiliukai.

Jei problemų išspręsti nepavyko, kreipkitės į parduotuvę, kurioje
pirkote šį įrenginį arba į „Panasonic“ įgaliotą remonto paslaugų
centrą.

Aplinkos apsauga ir antrinis medžiagų perdirbimas
Šiame kirptuve yra ličio jonų baterija.
PriduokiteGARANTINIS
bateriją į oficialią
IR surinktuvę.
POGARANTINIS

REMONTAS
UAB “Emtoservis”
13
8 700 44 724
Adresas: Savanorių pr. 1, LT-03116, Vilnius
Tel. +370 5 2737368 Faks. +370 5 2737368
El. paštas: svc@emtoservis.lt

⑥

②
Aplinkos apsauga ir antrinis medžiagų perdirbimas
Šiame kirptuve yra ličio jonų baterija.
Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę.
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Pakeiskite bateriją įgaliotame
techninės priežiūros centre.

②

③

Iki galo įstumkite pagrindinį
korpusą į įkrovimo stovą arba
prietaiso kištuką.

Kirptuvą galima naudoti tik
apie 10 min. net ir po
įkrovimo.

Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti
šiuos gaminius, kreipkitės į vietos institucijas arba pardavėją
③
ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.

⑩

④

Įkraukite rekomenduojamoje
įkrovimo temperatūroje nuo
10 ºC iki 35 ºC.

nuo

[Informacija apie atliekų šalinimą ne Europos ⑥
Sąjungos
šalyse]
④

⑤

Kirptuvo įkrovimas.
Arba naudokite kintamąją srovę.
(Žr. 9 psl.)

⑦

⑤

⑦

Pakeiskite peiliuką.
(Žr. 11 psl.)

⑫
Verslo klientams Europos Sąjungoje

Jei norite išmesti elektros ir elektroninės įrangos atliekas,
kreipkitės į pardavėją arba tiekėją dėl papildomos informacijos.

⑨

Techniniai duomenys
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Maitinimo
šaltinis

Žr. kintamosios srovės adapterio techninių duomenų
plokštelę. (Automatinė įtampos konversija)

Variklio įtampa

3,6 V

Įkrovimo laikas

Apie 1 val.

Lietuvių

Ar po ilgo nenaudojimo
(Žr.arba
9 psl.)
daugiau mėnesių, baterija
Variklio įtampa 3,6 V
laikotarpio
baterija
susilpnėja
(nuteka
baterijos
Išvalykite
peiliukus
ir sutepkite.
Kirptuvas
atbuko.
išseks?
skystis11
ir t.t.).
galo įkraukite
Įkrovimo laikas Apie 1 val.(Žiūrėkite
ir 12Iki
psl.)
bateriją kartą į 6 mėnesius.
Pakeiskite peiliuką.
(Žr.Kirptuve
11 psl.) naudojama ličio jonų
Ar reikia bateriją įkrauti
baterija su kontroliuojama
Kirptuvo įkrovimas.
prieš kiekvieną naudojimą?
įkrovimo srove, todėl baterijos
Kirptuvas nustojo veikti.
Arba naudokite kintamąją srovę.
tarnavimo laikui tai neturi įtakos.
(Žr. 9 psl.)

Atsarginės dalys ER-GP80

Šis
simbolisišimkite
ant produktų,
pakuotės
ir (arba)
Prieš išmesdami
kirptuvą,
įmontuotą
įkraunamą
lydimųjų dokumentų reiškia, kad panaudotos
elektros
ir elektroninės
įrangos
ir baterijų negalima
Priduokite bateriją
į oficialią
surinktuvę, jei
tokia yra.
išmesti
kartu su buitinėmis
Šis skaičius turi būti
naudojamas
tik išmetantatliekomis.
kirptuvą ir negali
tinkamai
apdoroti,kirptuvą
perdirbtipatys,
ir panaudoti
būti naudojamas Norėdami
jį remontuoti.
Jei išardysite
panaudotas
baterijas ir senus prietaisus, nuneškite
jis gali netinkamai
veikti.
juos į surinkimo punktus pagal savo šalies teisės
• Atjunkite kirptuvą nuo kintamosios srovės adapterio.
aktus ir direktyvas 2002/96/EB ir 2006/66/EB.
• Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą,
Tinkamai išmesdami baterijas ir prietaisus, padėsite
ir laikykite įjungę, kol baterija visiškai išsikraus.
išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
• Atlikite veiksmus nuo ① iki ⑫ ir pakelkite bateriją,
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio,
tada ją išimkite.
kurį gali
sukelti netinkamas
• Nesukelkite baterijos
trumpojo
jungimo. atliekų tvarkymas.
Prireikus daugiau informacijos apie senos įrangos ir baterijų
①
⑨
surinkimą ir tvarkymą, kreipkitės į vietos savivaldybę,
atliekų
⑧
⑪ vietą, kur pirkote baterijas.
tvarkymo tarnybą arba pardavimo
⑩ gali būti taikomos
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas,
sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.

Problema
Klausimas Žr. kintamosios srovėsVeiksmai
Atsakymas
Maitinimo
adapterio
techninių duomenų
bateriją.
šaltinis
plokštelę.Kirptuvo
(Automatinė
įtampos
konversija) 6
Kai prietaisas
įkrovimas.
nenaudojamas

Lietuvių

• Prieš ir po kiekvieno naudojimo sutepkite kirptuvą.
Užlašinkite po lašą alyvos į kiekvieną
nurodytą tašką.
Nesuteptas prietaisas gali
sugesti dėl rūdžių,
susidėvėjimo, arba perdegti.
- Kirptuvas atbuko.
- Trumpesnis veikimo laikas
- Garsesnis garsas.

Lietuvių

Lietuvių

Informacija naudotojams apie senos įrangos ir baterijų
Įmontuotos
įkraunamos baterijos išėmimas
surinkimą ir tvarkymą

Gedimų
Dažnai
šalinimas
užduodami
klausimai
Techniniai
duomenys

Tepimas

Informacija naudotojams apie senos įrangos ir baterijų
surinkimą ir tvarkymą

Šis simbolis ant produktų, pakuotės ir (arba)
lydimųjų dokumentų reiškia, kad panaudotos
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų negalima
išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Norėdami tinkamai apdoroti, perdirbti ir panaudoti
panaudotas baterijas ir senus prietaisus, nuneškite
juos į surinkimo punktus pagal savo šalies teisės
aktus ir direktyvas 2002/96/EB ir 2006/66/EB.
Tinkamai išmesdami baterijas ir prietaisus, padėsite
išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio,

