PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH9698-1016
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Svarbi saugumo informacija
SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus bū nai sutepkite alyva ir palikite dirb laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo
susidariusios trin es peiliukai gali pradė kais ir peš plaukus, be to, prietaisas gali suges .
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. Prieš naudodami prietaisą,
perskaitykite visus saugumo perspėjimus.
DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažin mir es ar sužeidimo, nukrėtus elektrai, pavojų:
1. Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo lizdo.
2. Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje ar duše.
3. Laikykite ir naudokite elektrinius prietaisus ten, kur jie negalėtų įkris į kriauklę ar vonią. Neleiskite, kad ant prietaisų
patektų vandens ir kitų skysčių.
4. Baigę naudo prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės, nebent norite prietaisą įkrau .
5. Prieš valydami prietaisą ir plaudami jo ašmenis, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Nepamirškite ištrauk prietaiso iš rozetės,
prieš jį taisydami.
DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažin nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir ﬁzinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė















dėl savo neprityrimo ir/ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky arba prižiūrimi už jų
saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai supras pavojus, kylančius naudojan s prietaisu. Neleiskite vaikams
žais su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams savarankiškai valy ir taisy prietaiso.
Stenkitės, kad prietaisas visuomet būtų sausas. Neleiskite, kad ant elektrinių prietaisų patektų vandens ar kitų skysčių.
Naudokite ir laikykite prietaisą k sausose patalpose.
Junkite prietaisą k į jam pritaikytą adapterį ar įkroviklį.
Naudokite prietaisą k pagal naudojimo instrukcijose nurodytą paskir . Naudokite k gamintojo rekomenduojamus
prietaiso priedus.
Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo kištukas ar laidas. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pažeistas, pradėjo prastai
veik arba buvo įkritęs į vandenį. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai
apžiūrėtų ir pataisytų prietaisą.
Laikykite prietaisą toliau nuo įkaitusių paviršių.
Į prietaiso apačioje esan lizdą junkite k įkroviklį ar transformatoriaus kištuką.
Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.
Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeis jo ašmenys ar jiems trūksta dantukų, nes galite susižeis .
Visada pirmiausia prijunkite adapterį prie prietaiso ir k tada įstatykite jo kištuką į rozetę. Norėdami išjung prietaisą,
visais mygtukais nustatykite išjungimo padė (0) ir ištraukite kištuką iš rozetės.
Neprispauskite, neišrinkite, nedeginkite ir nekai nkite prietaiso virš 100ºC. Galite nusidegin ar sukel gaisrą, prietaisas
gali sprog .
Nenaudokite ir nelaikykite įjungto prietaiso ten, kur jam galėtų pakenk naminiai gyvūnai ar oro sąlygos.
Jeigu Jūsų prietaisas nėra įkraunamas prietaisas su akumuliatoriumi, nepalikite į rozetę įstatyto prietaiso be priežiūros.

Jei prietaisas naudoja baterijas:
 Prieš išmetant a tarnavusį prietaisą, bū na išim prietaiso baterijas.
 Išimant baterijas, prietaisas turėtų bū išjungtas iš mai nimo lizdo.
 Saugiai išmeskite baterijas.
Modelis 9649
1. Nutraukite elektros ekimą prietaisui. Įjunkite prietaisą, kad visiškai iškrautumėte baterijas.
2. Atskirkite kirpimo ašmenis nuo prietaiso ir išimkite du išorinius varžtus.
3. Atsuktuvu nuimkite viršu nę dangtelio plokštę. Paspauskite abiejose pusėse esančius ﬁksatorius taip, kad jie atsilaisvintų.
4. Pakelkite dangtelio plokštę nuo viršu nio pagrindo gaubto.
5. Atsukite 3 išorinius varžtus.
6. Traukdami į viršų ir pasukdami, išimkite baterijas.
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Modelis 2562 / 2563
1. Nutraukite elektros ekimą prietaisui. Įjunkite prietaisą, kad visiškai iškrautumėte baterijas.
2. Atskirkite kirpimo ašmenis nuo prietaiso ir išimkite du išorinius varžtus.
3. Atsukite trečią varžtą, esan prietaiso apačioje, po duomenų lipduku.

4. Traukite viršu nį ir apa nį gaubtus į priešingas puses taip, kad jie spragtelėdami atsidarytų.
5.

Traukdami į viršų ir pasukdami, išimkite baterijas.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
Prietaisas yra skirtas naudojimui namuose.

Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama išmes a tarnavusį prietaisą kartu su
bui nėmis atliekomis. Saugokite aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą – už krinkite pakarto nį prietaisą sudarančių medžiagų
panaudojimą. Nuneškite a tarnavusį prietaisą į specialų bui nių atliekų perdirbimo punktą.

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