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Lietuvių
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Įstumkite vieną pusę priedo iš
uždėjimas
 Peiliuko
montavimo
angos rodykle
Įkiškite montavimo kabliuką
nurodyta1.kryptimi.
į peiliukų montavimo vietą
ant kirptuvo ir stumkite,
kol išgirsite spragtelėjimą.

Geležtės priežiūra

Peiliuko nuėmimas ir uždėjimas
 Peiliuko nuėmimas
1. Laikykite kirptuvą su jungikliu
nukreiptu į viršų ir stumkite
peiliuką nykščiu, sugaudami
jį kita ranka.
• Prieš išimdami peiliukus,
išjunkite maitinimą.

 Peiliuko uždėjimas
1. Įkiškite montavimo kabliuką
į peiliukų montavimo vietą
ant kirptuvo ir stumkite,
kol išgirsite spragtelėjimą.
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tarp stacionarių ir judančių
peiliukų dalių.
• Prieš ir po kiekvieno
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kirptuvą.
2. Uždėkite peiliuką ant
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valymas

Įmontuotos įkraunamos baterijos išėmimas
Išimkite baterijas, kaip parodyta iliustracijoje.
• Atjunkite kirptuvą nuo buitinio maitinimo lizdo.
• Visiškai iškraukite baterijas.
• Būkite atsargūs ir neužtrumpinkite baterijų.
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ant priedų šonų ir
jį kita ranka.
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Peiliuko valymas

• Būkite atsargūs, neiškraukite baterijos visiškai, kai paliekamas
Geležtės
priežiūra
įjungtas maitinimas.
Taip sutrumpėja
baterijos veikimo laikas.

1. Nuvalykite
2. Nuimkite
3. Nušluokite plaukus iš
②
plaukus nuo
peiliuką ir
tarpelių tarp stacionaraus
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senosjudantį
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lydimųjų
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④
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų
Tepimas
negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
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Norėdami tinkamai apdoroti, perdirbti ir panaudoti
tarp stacionarių ir judančių
panaudotas baterijas ir senus prietaisus, nuneškite
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ir direktyvas
2002/96/EB
ir 2006/66/EB.
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padėsite
vertingus išteklius ir apsaugosite
Tai padidina gaisro ar
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kirptuvą.
žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo
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pastaba
dėl
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tvarkymas.
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Priduokite baterijas į oficialią surinktuvę, jei jos yra jūsų šalyje.
taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.

Verslo
klientams apie
Europos
Perskaitykite „Informaciją
naudotojams
senosSąjungoje
įrangos ir
Jei norite 7išmesti
5 įrangos
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psl. elektros ir elektroninės
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Prireikus daugiau informacijos apie senos įrangos
Prireikus
informacijos
senos įrangos
ir baterijų daugiau
surinkimą
ir tvarkymą,apie
kreipkitės
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ir baterijų surinkimą
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kreipkitės
savivaldybę,
atliekų ir
tvarkymo
tarnybą
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Verslo
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[Informacija
apie atliekų
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Šie simboliai
galioja tik
Europos Sąjungoje.
Šie
simboliai
galioja
tik Europos
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kreipkitės į vietos
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Pastaba baterijos simboliui (du apatiniai
simboliai):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Šiuo atveju jis atitinka
direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros
(serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213,
865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

