ĮKRAUNAMA PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ
Modelis: WAH9639-016
WAH9639-816
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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DALIŲ APRAŠYMAS:
A – nuimami peiliukai
B - įjungimo/išjungimo mygtukas
C – prietaiso įkrovimo indikacinė lemputė
D – anga kroviklio/laido kištukui, žemos įtampos tiesioginei elektros srovei
SVARBI INFORMACIJA
Jūsų pačių saugumui, naudodami elektrinį prietaisą, privalote laikytis žemiau išvardintų saugos reikalavimų (prieš pradėdami
naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas):
- ĮSPĖJIMAS: polietileniniai maišeliai, į kuriuos supakuoti prietaisai, ir prietaisų pakuotės gali būti pavojingos. Vengdami
pavojaus uždusti, laikykite juos atokiau nuo kūdikių ir vaikų. Maišelis nėra žaislas.
- Plaukų kirpimo mašinėlę naudokite tik plaukams kirpti.
- Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, įvertindami elektros įtampos rodiklį, nurodytą prietaiso
plokštelėje.
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso vonioje ar kai prausiatės po dušu.
- Laikykite prietaisą saugioje vietoje, kur jis negali įkristi į vandenį.
- Prietaisą naudokite tik sausoje patalpoje.
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išskyrus atvejį, kai norite įkrauti prietaiso elementą.
- Niekada neleiskite prietaiso krovikliui ar jo laidui sušlapti.
- Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei netoliese yra vaikų ar neįgalių žmonių.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimo instrukcijoje.
- Nemerkite prietaiso į vandenį, nes sugadinsite jį.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kroviklis yra pažeistas. Taip pat niekada nenaudokite prietaiso, jei jis veikia
neįprastai, yra pažeistas ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos.
- Prietaiso laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Įkraudami ar laikydami prietaisą, įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
- Nenaudokite patalpoje, kurioje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
- Siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų, nenaudokite prietaiso su pažeistu peiliuku.
- Nenaudokite paprastų elementų. Įkraunamus elementus galite naudoti tik tuo atveju, jei juos įsigijote autorizuotame servise.
- Prieš pirmąjį naudojimą prietaiso elementai turi būti kraunami 16-18 valandų!
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas nuo radijo bangų trikdžių.
- Nejunkite prietaiso prie elektros srovės šlapiomis rankomis.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso kroviklis ir jo laidas nesušlaptų.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros srovės, kai tik jo elementas yra visiškai įkrautas.
- Nedėkite įjungto prietaiso ant jokio paviršiaus.
- Valydami prietaisą, visuomet išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Prieš padėdami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
- Po naudojimo, niekada nevyniokite laido apie prietaisą ar apie kroviklį, nes galite sugadinti jį.
- 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. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.

Neišmeskite panaudotų elementų ar neveikiančių įkraunamų elementų kartu su buitinėmis
atliekomis. Pašalinkite juos, kaip to reikalauja vietos įstatymai.

PRIETAISO NAUDOJIMAS SU LAIDU
-

Įkiškite kroviklio kištuką į jam skirtą angą prietaiso apačioje (1a pav.).
Įkiškite prietaiso kroviklio kištuką į elektros lizdą (1b pav.).
Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2a pav.), o po naudojimo - išjunkite jį (2b pav.).
Pastaba: jei prie elektros srovės prijungtas prietaisas neveikia, o jo elementas yra visiškai išsikrovęs, išjunkite prietaisą ir kraukite
elementą apie 5 minutes. Įjunkite prietaisą ir naudokite jį, prijungtą prie elektros srovės.
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ĮKRAUNAMŲ ELEMENTŲ KROVIMAS
- Įkiškite kroviklio kištuką į jam skirtą angą prietaiso apačioje (1a pav.).
- Įkiškite prietaiso kroviklio kištuką į elektros lizdą (1b pav.).
- Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.). Įkrauti prietaiso elementus galėsite tik tuomet, kai
prietaisas bus išjungtas. Elementų krovimo metu užsidega geltona indikacinė lemputė (C).
- Mašinėlės elementus įkraukite tik tuomet, kai prietaisas veikia žymiai lėčiau. Per ilgas krovimas prietaiso nesugadins.
- Jei elementas yra pilnai įkrautas, neprijungę prie elektros srovės prietaisą naudoti galite apie 45 minutes.
ATSKIRŲ JUODŲ AR SPALVOTŲ PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIŲ ŠUKUČIŲ NAUDOJIMAS:
Kai kuriuose rinkiniuose nėra visų ilgių šukučių. Tačiau bet kurias iš žemiau išvardintų šukučių (ar kitus neišvardintus papildomus
priedus) galite įsigyti pas atstovus.
PLAUKŲ ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUČIŲ SĄRAŠAS:
- 3mm – juodos, raudonos
- 6mm – juodos, purpurinės
- 10mm – juodos, tamsiai mėlynos
- 13mm – juodos, oranžinės, rožinės
- 16mm – juodos, geltonos
- 19mm – juodos, levandų
- 22mm – juodos, žalios
- 25mm – juodos, šviesiai mėlynos
- 31mm – juodos, baltos
- 38mm – tik juodos
- Šukutės plaukų kirpimui prie dešinės ausies – tik juodos
- Šukutės plaukų kirpimui prie kairės ausies – tik juodos
SĖKMINGO PLAUKŲ KIRPIMO PATARIMAI
- Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamas plaukų ilgį reguliuojančias šukutes ir prietaiso nustatymus.
- Įsitikinkite, kad prietaisas yra švarus, peiliukai – sutepti, o elementas – visiškai įkrautas.
- Pridėkite prietaisą prie galvos taip, kad plokščioji šukučių pusė būtų nukreipta į galvą, tuomet lėtai bet užtikrintai stumkite
plaukų kirpimo mašinėlę į priekį (6 pav.).
- Pirmiausiai turėtumėte nukirpti plaukus galvos šonuose ar gale, judant nuo apačios link galvos vidurio (7 pav.). Tuomet kirpti
plaukus, esančius viršugalvyje, pradedant nuo plaukų linijos prie kaktos ir judant link galvos vidurio.
- Jei norite, kad nukirpti plaukai būtų ilgesni, nei 40mm, naudokite plaukų kirpimo šukas (8 pav.) arba suimkite plaukų sruogas
pirštais (9 pav.).
- Laikas nuo laiko nustokite kirpti, iššukuokite plaukus ir įvertinkite rezultatą.
- Reguliariai pakratykite prietaisą ir nupūskite nuo peiliuko susikaupusius plaukus. Jei plaukų ilgį reguliuojančios šukutės
stipriai apsivėlė plaukais, nuimkite jas, išvalykite ir tik tuomet tęskite darbą.
- Po kiekvieno naudojimo, išvalykite prietaisą ir sutepkite peiliukus specialia alyva (4/5 pav.).
PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Po kiekvieno plaukų kirpimo, nuimkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes ir išvalykite jas, plaukų kirpimo mašinėlės
peiliukus ir prietaiso ertmę, kurią dengia peiliukai specialiu šepetėliu (4 pav.).
- Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar šveitiklių.
PLAUKŲ KIRPIMO PEILIUKO KEITIMAS
- Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.).
- Peiliuką nuimsite spustelėję ir atlenkdami jį, ir traukdami peiliuką ant prietaiso rodykle nurodyta kryptimi (3a pav.).
- Norėdami uždėti peiliuką, įkiškite išsikišimą, esantį ant peiliuko, į angelę, esančią ant plaukų kirpimo mašinėlės, ir paspauskite
peiliuką, kol išgirsite spragtelėjimą (3b pav.).
NENAUDOJAMŲ ELEMENTŲ PAŠALINIMAS (10 pav.)
- Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu, laikantis vietos įstatymų.
- Atjunkite prietaisą nuo kroviklio ir įsitikinkite, kad prietaiso elementai visiškai išsikrovę.
- Nuimkite plaukų kirpimo peiliuką (3a pav.) ir atsuktuvu atsukite angoje, kurią dengė peiliukai, esančius varžtus . Stipriai
traukdami, atskirkite dvi plaukų kirpimo mašinėlės korpuso dalis vieną nuo kitos. Iškris dangtelis.
- Atidenkite elementų dangtelį ir išimkite plokštę.
- Išimkite elementus, pakeldami vieną galą, po to - kitą.
- Pašalinkite elementus, pristatydami juos į specialų surinkimo punktą.
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- Nejunkite prietaiso prie elektros srovės, jei elementai yra išimti!

Jeigu jūs gyvenate Europos Sąjungos šalyje ir jūsų įsigytas prietaisas pažymėtas šiuo ženklu
, panaudoto prietaiso
neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Šis produktas turi būti pristatytas atitinkamai atliekų surinkimo institucijai perdirbimui ir
pakartotinam dalių panaudojimui.

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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