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Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame naudotojo 
vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal 
nurodymus, aprašytus naudotojo vadove. Išsaugokite vadovą ateičiai.

Bent garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo medžiagas, 
garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę 
dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, kai 
persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ 
IR PASIDĖKITE JĄ, KAD PRIREIKUS GALĖTUMĖTE 
PERSKAITYTI.

• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų 
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių 
arba protinių negalių arba neturintiems patirties 
naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba 
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir 
supranta atitinkamus pavojus.

• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. 
• Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį 

gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas  
suaugęs asmuo.

• Lei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi 
įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad 
būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama 
naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba 
kištukas pažeistas.

ĮSPĖJIMAS:
Laikykite buitinį prietaisą sausai.

• Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra jam skirti.
• Jokiais būdais nebandykite taisyti arba modifikuoti gaminio patys: kyla elektros smūgio pavojus! 

Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / aptarnavimo centrui. 
Bandant patiems ardyti šį prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali būti anuliuota garantija.

• Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
• Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
• Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg 

didelės drėgmės. Nenaudokite labai dulkėtoje aplinkoje.
• Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba šilumos prietaisų ar įrenginių.
• Šis gaminys skirtas naudoti buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke!
• Jokiu būdu nenaudokite šio gaminio su gyvūnais.
• Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.
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Įspėjimas!
Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės vonioje 
arba duše. Neplaukite jos po tekančiu vandeniu, 
nepurkškite ant jos vandens ar kito skysčio, 
nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

• Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, kriauklės arba kitų vandens pripiltų talpyklų.
• Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoliese yra vaikų. Šį prietaisą visada laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje.
• Nenaudokite šio gaminio šalia atvirų žaizdų, įpjovimų, saulės nudegimų ar pūslelių.
• Laikykite šį gaminį saugiu atstumu nuo akių.
• Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų 

naudojimo.
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ĮVADAS

• Ši plaukų plaukų kirpimo mašinėlė tinka kirpti sausus arba sudrėkintus plaukus bei barzdą. Plaukų 
kirpimo mašinėlė tiekiama su 4 keičiamais šukų priedais. Kiekvienas priedas nustatytas skirtingam 
plaukų ilgiui suformuoti. 

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS APRAŠYMAS

A

1 

2

3

4

5 

6

1 Nerūdijančio plieno plaukų kirpimo mašinėlė
2 Kirpimo ilgio reguliavimo svirtis
3 Plaukų kirpimo mašinėlės korpusas
4 ĮJ./IŠJ. jungiklis
5 Pakabinimo kilpa
6 Maitinimo kabelis



LT-6

LT Plaukų kirpimo mašinėlė
SHP 211SL

 2019    07/2019

PRIEDŲ APRAŠYMAS

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Šukų priedas Nr. 1, kirpimo ilgis – 3 mm
2 Šukų priedas Nr. 2, kirpimo ilgis – 6 mm
3 Šukų priedas Nr. 3, kirpimo ilgis – 9 mm
4 Šukų priedas Nr. 4, kirpimo ilgis – 12 mm
5 Šukos
6 Žirklės
7 Alyva
8 Valymo šepetėlis
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PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS

• Prieš pradėdami naudoti plaukų kirpimo mašinėlę pirmą kartą, išpakuokite ją ir jos priedus.

PASIRUOŠIMAS KIRPIMUI
• Pasodinkite asmenį, kurio plaukus kirpsite, kad jo galva būtų jūsų krūtinės aukštyje. Taip bus 

patogiau kirpti. 
• Uždenkite asmens, kurio plaukus kirpsite, kaklą ir pečius rankšluosčiu, kad kerpami plaukai nekristų 

ant jo drabužių. 
• Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę tik sausiems arba sudrėkintiems plaukams kirpti. Prieš kirpdami 

plaukus, kruopščiai juos sušukuokite augimo kryptimi.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS SU ŠUKŲ PRIEDU
• Plaukų kirpimo mašinėlės pakuotėje rasite 4 šukų priedus B1–4, kurių kirpimo ilgis yra 3, 6, 9 

ir 12 mm. Pasirinkite vieną iš priedų B1–4 ir prijunkite jį prie kirpimo bloko A1 pagal toliau 
pateiktas instrukcijas.

• Sumontuokite priedo šukas C1 ant kirpimo bloko ašmenų A1 ir įspauskite priedo pagrindą C2 
link kirpimo bloko apatinės dalies A1. Stumiant priedo pagrindą C2 link kirpimo bloko A1, 
pasigirsta spragtelėjimas. Patikrinkite, ar šukų priedas saugiai pritvirtintas prie kirpimo bloko A1. 

C

1
2

1 Priedo šukos
2 Priedo pagrindas

Pastaba:
Informacijos apie kirpimo ilgį rasite ant kiekvieno priedo. 

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS BE ŠUKŲ PRIEDO
• Svirtimi A2 sureguliuokite kirpimo ilgį nenaudodami šukų priedo B1–4.
• Jei pageidaujate, kad kirpimo ilgis būtų kaip įmanoma mažesnis, nykščiu nustumkite svirtį A2 

aukštyn iki galo. Plaukai bus nukirpti tiesiai virš galvos odos. Ši nuostata tinka kirpti plaukus ant 
kaklo ir aplink ausis.

• Nuspauskite svirtį žemyn iki galo, kad nustatytumėte maždaug 3 mm kirpimo ilgį.
• Įkiškite maitinimo kištuką A6 į sieninį elektros lizdą. Kad įjungtumėte plaukų kirpimo mašinėlę, 

perstumkite jungiklį A4 į padėtį ON (įj.).
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Patarimas:
Kerpant plaukus, reikia vesti plaukų kirpimo mašinėlę prieš plaukų augimo kryptį ir sekti galvos 
kontūrą.
Jei naudojate plaukų kirpimo mašinėlę pirmą kartą, rekomenduojame pirmiausia prijungti 
priedą B3 arba B4. Jei vėliau nutarsite, kad plaukai per ilgi, galėsite pasirinkti kitą priedą ir 
nukirpti trumpiau.
Prieš kirpdami plaukų liniją ant kaklo ir aplink ausis, nuimkite šukų priedą B1, B2, B3 arba 
B4 nuo kirpimo bloko A1. Pasukite plaukų kirpimo mašinėlę, kad kirpimo bloko ašmenys būtų 
nukreipti žemyn ir lėtai kirpkite plaukus nuo viršaus žemyn.

Pastaba:
Kerpant tarp kirpimo bloko ašmenų ir šukų priedo gali susikaupti plaukų.
Kad pašalintumėte plaukus, susikaupusius prie kirpimo bloko ašmenų A1, kelis kartus 
paspaudinėkite svirtį A2 aukštyn-žemyn. 
Kad pašalintumėte šukų priede susikaupusius plaukus, pirmiausia išjunkite plaukų kirpimo 
mašinėlę, perstumdami jungiklį A4 į padėtį OFF (išj.). Tada nuimkite priedą ir jį išvalykite.

• Baigę kirpti išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę, perstumdami jungiklį A4 į padėtį OFF (išj.) ir 
atjungdami maitinimo kištuką A6 nuo elektros tinklo. 

• Po kiekvieno naudojimo reikia nuvalyti plaukų kirpimo mašinėlę pagal instrukcijas, pateiktas 
skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

• Prieš valydami kirpimo bloką, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
• Atleiskite šukų priedą nuo kirpimo bloko A1, nuspausdami žemyn priedo pagrindą C2 ir nuimkite 

jį nuo kirpimo bloko A1. 
• Nuvalykite šukų priedą B1, B2, B3 arba B4 ir kirpimo bloką A1 valymo šepetėliu B8.
• Nušluostykite plaukų kirpimo mašinėlės korpusą A3 švaria ir sausa šluoste.
• Gaminiui valyti nenaudokite skiediklių, tirpiklių, braižančių valymo, priemonių ir pan.

Dėmesio:
Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę sausai. Nepurkškite jos vandeniu ir nenardinkite į jokį 
skystį.

KIRPIMO BLOKO TEPIMAS
• Rekomenduojame reguliariai tepti kirpimo bloką A1. Būtinai sutepkite panaudoję kelis kartus.
• Jei prie kirpimo bloko A1 prijungtas šukų priedas B1, B2, B3 arba B4, nuimkite jį.
• Užlašinkite 1–2 lašelius alyvos B7 ant kirpimo bloko ašmenų A1 ir tolygiai paskirstykite alyvą 

šluoste. Nusausinkite alyvos perteklių. Prieš vėl naudodami prietaisą, patikrinkite, ar ašmenys 
švarūs. 

Pastaba:
Suvartoję pateiktą alyvą B7, galite naudoti kitą alyvą, kurios sudėtyje nebūtų rūgščių, pvz., 
skirtą siuvimo mašinoms.
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KIRPIMO BLOKO KEITIMAS
• Jei kirpimo blokas A1 susidėvėjo, susisiekite su įgaliotuoju aptarnavimo centru.
• Jei ketinate keisti kirpimo bloką A1 patys, naudokite tik originalias atsargines dalis ir laikykitės 

toliau pateiktų instrukcijų. 
• Kryžminiu atsuktuvu atsukite kirpimo bloko A1 varžtus. Nuimkite kirpimo bloko A1 apatinę 

ir viršutinę dalis. Pritvirtinkite naują viršutinę ir apatinę kirpimo bloko A1 dalis prie plaukų 
kirpimo mašinėlės korpuso A3. Užtikrinkite, kad abi dalys būtų gerai įstatytos. Ašmenys turi būti 
lygiagretūs. Kai svirtis A2 yra viršutinėje padėtyje, viršutinių ašmenų viršutinis kraštas turi būti 
maždaug 1,2 mm žemiau apatinių ašmenų viršutinio krašto. Varžtais prisukite kirpimo bloką A1 
prie plaukų kirpimo mašinėlės korpuso A3. Jei matysite, kad viršutinė ir apatinė kirpimo bloko 
A1 dalys tinkamai nesulygiuotos, šiek tiek atlaisvinkite varžtus. Suderinkite ašmenų lygį ir vėl 
priveržkite varžtus.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ..............................................................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis ...............................................................................................................................50/60 Hz
Nominalus galios įvadas .............................................................................................................................7 W 
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė ............................................................................................... II 
Triukšmo lygis .....................................................................................................................................63 dB(A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 63 dB(A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį 
(atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninių terminų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:
II klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.
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INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ 
UTILIZAVIMĄ
Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje.

SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS
Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio 
negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos 
būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos 
prietaisus į specialius surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir 
kitose Europos šalyse įsigyjant tokį patį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam 
mažmenininkui. Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta 
saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos 
apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų 
surinkimo įmonėje. Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo 
atliekas, gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms
Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos 
informacijos teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos 
informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo 
pardavėją.

Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.


