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Plaukų kirpimo mašinėlė
Naudojimo instrukcija

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju
nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Prietaiso dalių aprašymas
A Kirpimo peiliukas
B Įjungimo / išjungimo mygtukas
C Pakabinimo lankelis
D Maitinimo laidas
E 1 nr., prijungiamos šukos, kirpimo ilgis 1,5 mm
F 2 nr., prijungiamos šukos, kirpimo ilgis 4,5 mm
G 3 nr., prijungiamos šukos, kirpimo ilgis 6,0 mm
H Peiliuko apsauga
I Maitinimo laido blokelis
J Atsuktuvas
K Reguliavimo įrankis
L Šepetėlis valymui
M Alyva peiliukų sutepimui
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, peiliuką būtinai sutepkite alyva!
Svarbi saugos informacija
Siekiant išvengti sužalojimų ir elektros šoko naudojantis prietaisu, visada vadovaukitės toliau išdėstyta informacija.
Prieš naudodamiesi prietaisu, pirmiausia perskaitykite instrukcijas!
• Plaukų kirpimo mašinėle kirpkite tik žmonių plaukus, o gyvūnų kirpimo mašinėlėmis – tik gyvūnų.
• Prietaisą junkite tik į kintamos elektros srovės lizdą. Informaciją apie įtampą rasite informacinėje plokštelėje.
• Niekada nelieskite į vandenį įkritusio prietaiso. Nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
• Niekada nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.
• Padėkite ar saugokite prietaisą tokioje vietoje, kur jis negalėtų įkristi į vandenį (pavyzdžiui, į praustuvą). Užtikrinkite, kad
elektriniai prietaisai neturėtų sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais.
• Pasinaudoję prietaisu, nedelsdami išjunkite maitinimo laido blokelį.
• Prieš valydami prietaisą, išjunkite maitinimo laido blokelį.
• Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant ir vaikus) turintys fizinių, sensorinių, protinių sutrikimų, taip pat tie, kurie neturi
pakankamai prietaiso naudojimo žinių, nebent jie būtų susipažinę su prietaiso naudojimo informacija arba juos prižiūrėtų už
saugumą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip parašyta naudojimo instrukcijose.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
Prietaiso nenaudokite, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas. Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai, yra pažeistas ar
buvo įkritęs į vandenį. Tokiu atveju, prietaisą patikrinkite, ar jį sutaisykite įgaliotame priežiūros centre. Elektrinius prietaisus gali
sutaisyti tik tam tikrą elektrotechninį išsilavinimą turintys specialistai.
• Prietaiso nenešiokite paėmę už maitinimo laido ir už jo nekabinkite.
• Laikykite prietaisą atokiau nuo karštų paviršių.
• Prieš prietaisą įkraudami ar padėdami į saugojimo vietą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nesusuktas ar nesurištas.
• Į prietaiso ertmes niekada nedėkite ir neleiskite, kad papultų jokie objektai.
• Maitinimo laido blokelio niekada nenaudokite lauke.
• Prietaiso niekada nenaudokite ten, kur buvo naudota aerozolio (purškiamo) ar išskiriamas deguonis.
• Siekdami nesusižaloti, prietaiso niekada nenaudokite, jei pažeistas kirpimo peiliukas.
• Prietaisas dėl saugumo yra izoliuotas ir peršviestas. Atitinka ES elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC ir
mažos įtampos elektroninio suderinamumo direktyvą 2006/95/EC.
Naudojimas
• Alyva sutepkite prietaiso kirpimo peiliuką (žr. 4 pav.)Nepripilite per daug.
• Maitinimo laido blokelį įjunkite į maitinimo lizdą.
• Naudodamiesi prietaiso įjungimo / išjungimo mygtuku, įjunkite prietaisą (žr. 1a pav.), o baigę naudoti išjunkite (žr. 1b pav.).
Prijungiamųjų šukų uždėjimas / nuėmimas
• Prijungiamąsias šukas pridėkite prie kirpimo peiliuko ir jas spauskite žemyn, kol išgirsite, kad jos užsifiksavo (žr. 2a pav.).
• Šukas galima nuimti jas traukiant rodykle pažymėta kryptimi (žr. 2b pav.).
Kirpimas naudojant prijungiamąsias šukas
Prietaisą galima naudoti su prijungiamosiomis šukomis. Į prietaiso komplektaciją įeina: 1,5 mm, 4,5 mm ir 6 mm ilgio kirpimo šukos.
Valymas ir priežiūra
• Nemerkite prietaiso į vandenį!
• Po kiekvieno naudojimo nuo prietaiso nuimkite prijungiamąsias šukas ir naudodamiesi šepetėliu išvalykite plaukus iš peiliuko.
• Norint pilnai išvalytu peiliukus nuimkite juos nuo mašinėlės atsukdami varštus (5 pav.).
• Prietaiso kištukas ir krovimo stovas visada turi būti švarus.
• Prietaisą valykite tik minkštu arba šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar šveitimo priemonių!
• Kirpimo peiliuką galite valyti naudodami higieninį purškiklį, (užsakymo nr. 4005-7051). Nenaudokite kitų valymo priemonių.
• Siekdami ilgai naudotis prietaisu ir išsaugoti gerą jo būklę, prietaiso kirpimo peiliuką sutepkite alyva prieš ir po
kiekvieno naudojimo (žr. 4 pav.). Naudokite kirpimo peiliukų alyvą nr. 0230-1070 (talpa: 118 ml).
• Kirpimo peiliukų alyvą ir higieninį purškiklį galite įsigyti pas prietaiso pardavėją arba įgaliotame priežiūros centre. Jei kirpimo
peiliukas, nepaisant nuolatinio valymo ir tepimo alyva, nusidėvi, turėtumėte jį pakeisti.
•
Kai prietaiso nenaudojate, uždėkite kirpimo peiliuko apsaugą. Prietaisą į saugojimo vietą visada dėkite su šia apsauga.
Kirpimo peiliuko įdėjimas / keitimas
• Išjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo / išjungimo mygtuku (žr. 1b pav.).
• Ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
• Atsukite abu kirpimo peiliuką laikančius varžtus, nuimkite viršutinį ir apatinį kirpimo peiliuką (žr. 5 pav.).
• Viršutinis ir apatinis kirpimo peiliukas turi būti sudedamas pagal toliau išdėstytus nurodymus:
• naudodamiesi atsuktuvu iš kirpimo peiliuko išsukite varžtą (žr. 10a pav.);
• nuimkite viršutinį peiliuką, geležtę ir varžtus nuo apatinio peiliuko. Varžtus atlaisvinkite, jų neišsukite (žr. 6 pav.);
• įstatykite į prietaisą apatinę kirpimo peiliuko dalį taip, kaip parodyta paveikslėlyje (žr. 7 pav.);
• uždėkite viršutį kirpimo peiliuko junginį (žr. 6a pav.) ant apatinio peiliuko (žr. 6b pav.) taip, kad plastikinė dalis būtų gerai
įdėta į apatinį kirpimo peiliuką (žr. 8 pav.);
• stumkite geležtę į priekį, kol ji pasieks prietaiso priekinę dalį (žr. 8a pav.) Atstumas tarp viršutinio ir apatinio kirpimo
peiliuko gali būti sumažintas iki minimumo arba paraleliai;
• pirmiausia, prilaikydami viršutinį peiliuką , prisukite vieną varžtą, tada kitą (žr. 6a pav.);
• išimkite kirpimo peiliuką (žr. 10b pav.) ir uždėkite jį ant prietaiso;
•
prisukite abu varžtus (žr. 5 pav.).
Prietaiso išmetimas ES šalyse
Prietaiso neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvą dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų tvarkymo, šis
prietaisas be jokio užmokesčio turi būti priimamas vietiniuose atliekų tvarkymo centruose ir perdirbimo centruose. Tinkamai
tvarkydami atliekas apsaugosite gamtą ir žmones nuo potencialiai kenksmingų medžiagų.
Prietaiso išmetimas ne ES šalyse. Nebenaudojamą prietaisą išmeskite aplinkai draugišku būdu, taip pat vadovaudamiesi
vietiniais įstatymais.
Peiliukams garantija netaikoma.
•

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

