PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ
Modelis: WAH14060458

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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DALIŲ APRAŠYMAS:
A – peiliukai
B - peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė
C – įjungimo/išjungimo mygtukas
D – laidas
E – plaukų kirpimo ilgio fiksatorius
F – plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės
G – peiliuko apsauga
H – šepetėlis mašinėlei valyti
I - alyva peiliukams
Pastaba: paveikslėlyje neparodyta, bet rinkinyje gali būti papildomos plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės, žirklės ar šukos
(priklausomai nuo modelio).
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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS
Jūsų pačių saugumui, naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, kad išvengtumėte
nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite ir įsisavinkite visas naudojimo instrukcijas!
-

Plaukų kirpimo mašinėle, skirta žmonėms kirpti, kirpkite tik žmonių plaukus.
Plaukų kirpimo mašinėle, skirta gyvūnams kirpti, kirpkite tik gyvūnų plaukus ar kailį
Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimo instrukcijoje.
Saugokite prietaisą ir jo pakuotę nuo vaikų.
Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys
įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia
atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Jei prietaisą naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
- Naudojimo instrukcijos turi būti saugomos, kad vėliau jomis galima būtų pasinaudoti. Šias instrukcijas turi perskaityti visi
prietaiso bendrasavininkiai ar naudotojai.
- Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, įvertindami elektros įtampos rodiklį, nurodytą prietaiso
plokštelėje.
ĮSPĖJIMAS
-

-

-

Nenaudokite prietaiso arti praustuvių, dušo ar kitų vandens ar skysčio talpų. Taip pat prietaiso nederėtų
naudoti drėgnose patalpose. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros
lizdo, nes drėgmė gali pakenkti prietaisui, net ir tuomet, kai jis išjungtas.
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros
lizdo.
- Jei prietaisas buvo įmestas į vandenį, jo naudoti nebegalima.
BŪTINA apsaugoti prietaisą nuo drėgmės.
Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų rankos ar kojos yra šlapios.
Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų kojos yra basos.
Papildomam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad vonios kambaryje būtų įmontuotas ne didesnio, nei 30mA darbinio
srovės stiprumo elektros srovės nuotėkio prietaisas. Pasikonsultuokite su savo elektriku.
Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitas priežiūros procedūras, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas, buvo numestas ant žemės arba jo laidas yra pažeistas. Pažeistas prietaiso laidas
gali būti pakeičiamas tik originaliu laidu autorizuotame servise arba laidą pakeisti gali tik atitinkamą kvalifikaciją turintis
asmuo, kad būtų išvengta sužalojimų.
Prietaiso remontas gali būti atliekamas tik autorizuotame servise, naudojant originalias detales. Tik specialiai apmokyti
asmenys gali taisyti elektros prietaisus.
Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada netraukite už laido ar už pačio prietaiso.
Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos.
Niekada nevyniokite laido apie prietaisą.
Prietaiso laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
Naudodami ar laikydami prietaisą, įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas.
Nenaudokite patalpoje, kurioje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
Nenaudokite prietaiso esant žemesnei, nei 0C, ar aukštesnei, nei +40C temperatūrai, net ir trumpiausią laiko tarpą. Venkite
tiesioginių saulės spindulių.
Prietaisas neskirtas komerciniam naudojimui.
Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir patikrintas. Jis atitinka Europos sąjungos 2004/108/EC direktyvos reikalavimus dėl
elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl žemos įtampos.
Gamintojas nėra atsakingas už prietaiso padarytą žalą, jei jis buvo naudojamas netinkamai ir nesilaikant instrukcijų.

PRIEŠ PRADEDANT KIRPTI
-

Sutepkite peiliukus alyva (5 pav.).
Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (1a pav.).
Pastaba: įjungdami plaukų kirpimo mašinėlę, galite išgirsti spragtelėjimą, atsirandantį variklio sukimo momento metu dėl
kintamosios srovės prietaiso. Tai yra visiškai normalu ir nerodo jokių prietaiso gedimų.
Po naudojimo, išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (1b pav.) ir ištraukite prietaiso kištuką iš elektros
lizdo.

PLAUKŲ KIRPIMO ILGIO REGULIAVIMAS
-

Nenaudodami plaukų kirpimo ilgį reguliuojančių šukučių, plaukus nukirpsite maždaug 0,1mm ilgiu.
Plaukų kirpimo ilgis gali būti reguliuojamas nuo 0,1mm iki 0,3mm, nenaudojant šukučių.
Pastumkite žemyn plaukų kirpimo ilgio fiksatorių (2b pav.).
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-

Judindami peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlę (3a pav.), galite reguliuoti plaukų kirpimo ilgį.
Plaukų kirpimo ilgio fiksatorių pastūmus aukštyn (2a pav.), anuliuojami ankstesni nustatymai ir atstatomas pradinis plaukų
kirpimo ilgis (apie 0,1mm).

PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT ILGĮ REGULIUOJANČIAS ŠUKUTES
-

Priklausomai nuo įsigyto modelio, rinkinyje yra įvairios plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės. Galimi plaukų kirpimo
mašinėlės priedai yra #1 (4,5mm), #2 (6mm), #3 (9mm), #4 (14mm), #5 (19mm) ilgio šukutės, taip pat ir reguliuojamos šukutės
(4 – 18mm).
Norint nukirpti plaukus pageidaujamu ilgiu, peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė neturėtų būti užfiksuota (3b pav.), t.y. plaukų
kirpimo ilgio fiksatorius turi būti pastumtas aukštyn (2a pav.).

PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
-

Nemerkite prietaiso į vandenį.
Po kiekvieno plaukų kirpimo, išvalykite plaukų kirpimo mašinėlės peiliukus specialiu šepetėliu.
Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
Nenaudokite tirpiklių ar šveitiklių.
Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu dažnai juos sutepti specialia alyva (5 pav.).
Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra išvalyti ir sutepti alyva, turite juos pakeisti naujais.
Kai nenaudojate plaukų kirpimo mašinėlės, uždėkite ant peiliukų specialią apsaugą.
Visuomet laikykite plaukų kirpimo mašinėlę su apsauga ant peiliukų tinkamoje vietoje.

VIRŠUTINIO IR APATINIO PEILIUKŲ KEITIMAS
-

Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (1b pav.).
Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
Atsukite abu ant peiliuko esančius varžtus ir nuimkite apatinį ir viršutinį peiliuką (7 pav.).

PEILIUKŲ SURINKIMAS:
-

-

DĖMESIO! Peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė (B) neturėtų būti užfiksuota, t.y. plaukų kirpimo ilgio fiksatorius (E) turi būti
pastumtas aukštyn (2a pav.).
Uždėkite viršutinį peiliuką ant judančio dantuko.
Prieš uždedant peiliukus, apatinis ir viršutinis peiliukai turi būti sutepti alyva (5 pav.).
Uždėkite apatinį peiliuką ir įkiškite varžtus.
Uždėti peiliukai turi būti sureguliuoti, prieš užsukant varžtus, kaip parodyta 6 paveiksle. Viršutinis peiliukas turi būti
lygiagretus apatiniajam, o ilgio skirtumas tarp jų turi būti 0,1 – 0,5mm (6a pav.). Šis tarpelis turi būti išlaikomas ir po
kruopštaus peiliukų valymo, prieš prisukant apatinį peiliuką varžtais. Suklysti negalima, nes tuomet galite sužaloti kerpamą
asmenį.
Prisukite abu varžtus (7 pav.).

NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE
Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir
elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų
surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir
užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE
Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

DĖMESIO!
Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
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