
 08/2018- 1 - Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

LT  Plaukų kirpimo mašinėlė 
 

SHP 8400BK



 08/2018- 2 - Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

LT  Plaukų kirpimo mašinėlė 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
Bendrieji perspėjimai
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis 
šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį 
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. 

 ■ Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.

Elektrinis saugumas
 ■ Neatjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo 
laido. Taip galite sugadinti maitinimo adapterį arba lizdą. Atjunkite maitinimo 
adapterį nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.

 ■ Nedėkite maitinimo adapterio laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros 
laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.

Dėmesio!
Plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti tik su originaliu maitinimo 
adapteriu. Niekuomet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, 
kad išvengtumėte pavojingos situacijos.

 ■ Su šia plaukų kirpimo mašinėle pateikto maitinimo adapterio niekuomet 
nenaudokite jokiems kitiems tikslams.

 ■ Saugokite maitinimo adapterį ir jo maitinimo laidą nuo drėgmės.
 ■ Nevyniokite maitinimo adapterio laido ant plaukų kirpimo mašinėlės rankenos.
 ■ Jei maitinimo adapterio laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo 
techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad 
būtų išvengta pavojaus.

 ■ Maitinimo adapterio nejunkite prie arba nuo maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
 ■ Prieš jungdami maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant 
prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį norite 
prijungti, įtampa. Nenaudokite ilginamojo laido.

 ■ Plaukų kirpimo mašinėlę įkraukite, naudokite ir laikykite 15–35 °C temperatūros 
aplinkoje. Nekraukite plaukų kirpimo mašinėlės ilgiau, nei tai būtina. Kai tik ji bus 
įkrauta, atjunkite ją nuo elektros lizdo.

 ■ Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę nuo aukštesnės nei 50 °C temperatūros. 
Antraip, gali būti pažeistas integruotas akumuliatorius.
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 ■ Plaukų kirpimo mašinėlėje integruotas ilgo veikimo akumuliatorius, kurį iš plaukų 
kirpimo mašinėlės galima išimti tik profesionalų techninės priežiūros centre. 
Niekada nebandykite jo išimti iš plaukų kirpimo mašinėlės patys.

Įspėjimas!
Niekada nebandykite išrinkti plaukų kirpimo mašinėlės siekdami išimti 
akumuliatorių.  Niekada netrumpinkite plaukų kirpimo mašinėlės 
grandinės ir neįmeskite jos į liepsną. Dėl netinkamo naudojimo gresia 
toksinių medžiagų išsiskyrimo arba gaisro ar sprogimo pavojus.

 ■ Nelaikykite, neįkraukite arba kitaip nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės ir 
nepalikite jos vonioje arba vietose, kuriose ji galėtų įkristi į vandenį, kriauklę arba 
kitas vandens pripildytas talpas.

 ■ Jei plaukų kirpimo mašinėlė įkristų į vandenį, jokiais būdais nebandykite jos 
ištraukti – vietoj to tuoj pat atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo. 
Niekada nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio, kurie 
buvo įmesti į vandenį. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis 
būtų patikrintas.

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.

Saugumas naudojant
 ■ Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti tik namuose ir ja galima kirpti tik žmonių 
plaukus, barzdą, taip pat nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Plaukų kirpimo 
mašinėlė nėra skirta komerciškai naudoti ir gyvūnų kailiui kirpti.

 ■ Plaukų kirpimo mašinėle kirpkite tik sausus švarius galvos plaukus, barzdą arba 
nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Nekirpkite ja šlapių arba ką tik išplautų 
galvos plaukų, taip pat skutimosi putomis, žele ar pan. priemone padengtų 
barzdos plaukų.

 ■ Plaukų kirpimo mašinėlę ir atskirus šukų antgalius naudokite tik pagal šioje 
naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

 ■ Naudokite tik su plaukų kirpimo mašinėle pateiktus originalius priedus.
 ■ Plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterį galima naudoti tik patalpose. 
Nesinaudokite ja lauke.

 ■ Nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėle patalpose, kai jose naudojami aerozoliniai 
purškikliai arba kur tiekiamas deguonis.

 ■ Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos antgalius nuo lauko oro sąlygų, labai 
aukštos arba žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, per didelės 
drėgmės, nenaudokite jos ten, kur yra labai daug dulkių.
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 ■ Nedėkite plaukų kirpimo mašinėlės ir jos antgalių prie šildytuvų, atviros liepsnos 
ar kitų šilumos šaltinių.

Įspėjimas!
Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę sausoje vietoje.

 ■ Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kirpimo bloką ir šukų antgalius, ar jie 
neapgadinti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėle, jei kirpimo blokas 
arba šukų antgaliai yra apgadinti.

 ■ Naudojimo ir įkrovimo metu plaukų kirpimo mašinėlė gali įkaisti. Tai yra normalu.
 ■ Veikiančią plaukų kirpimo mašinėlę laikykite pakankamu atstumu nuo akių.
 ■ Kai plaukų kirpimo mašinėlės nenaudojate, paliekate ją be priežiūros, prieš 
uždedami, nuimdami ir keisdami šukų antgalius arba valydami, atlikdami techninę 
jos priežiūrą ar padedami laikyti, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo 
maitinimo lizdo. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterį 
sausoje aplinkoje.

 ■ Plaukų kirpimo mašinėlė visada privalo būti švari. Valykite ir atlikite priežiūrą pagal 
nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

 ■ Kirpimo geležtės sutepimo alyvą naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje 
pateiktus nurodymus ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Alyvą laikykite 
saugiu atstumu nuo akių ir karščio šaltinių.

 ■ Neatlikite jokios kitos techninės plaukų kirpimo mašinėlės priežiūros nei jos atskirų 
dalių valymas, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

 ■ Niekada nenaudokite sugadintos plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo 
adapterio.

 ■ Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės, jei ji nukrito ant grindų, buvo panardinta į 
vandenį, neveikia tinkamai arba yra kitaip pažeista.

 ■ Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite plaukų kirpimo mašinėlės arba kokių nors 
jos priedų patys ir niekaip nekeiskite jos konstrukcijos. Dėl bet kokio remonto 
kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jei produktą taisysite patys, galite 
netekti įstatymais nustatytos teisės į žalos dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba 
gali būti anuliuota kokybės garantija.
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LT
Plaukų kirpimo 
mašinėlė 
Naudotojo instrukcija

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo 
buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo 
vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte 
jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad 
pridedate šį naudotojo vadovą.

 ■ Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol 
nepatikrinsite visų jo dalių. Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės 
dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą 
bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl 
nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį 
supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS IR JOS ANTGALIŲ APRAŠYMAS
A1 Kirpimo peiliukai, 46 mm pločio
A2  Nerūdijančiojo plieno kirpimo 

blokas
A3 Kirpimo ilgio nustatymo svirtis
 Galima nustatyti 0,8 mm, 1,5 mm, 

2,2 mm, 2,8 mm ir 3,6 mm kirpimo 
aukštį.

A4 Plaukų kirpimo mašinėlės įjungimo 
/ išjungimo jungiklis

A5 LED įkrovimo indikatorius
A6 Ergonominės formos rankena
A7  Maitinimo adapterio prijungimo 

lizdas
A8  Maitinimo adapteris 
A9 Maitinimo adapterio kištukas

B1 Šukų antgalis nr. 1, 3 mm kirpimo 
ilgio

B2 Šukų antgalis nr. 2, 6 mm kirpimo 
ilgio

B3 Šukų antgalis nr. 3, 9,5 mm kirpimo 

ilgio
B4 Šukų antgalis nr. 4, 13 mm kirpimo 

ilgio
B5 Šukų antgalis nr. 5, 16 mm kirpimo 

ilgio
B6 Šukų antgalis nr. 6, 19 mm kirpimo 

ilgio
B7 Šukų antgalis nr. 7, 22 mm kirpimo 

ilgio
B8 Šukų antgalis nr. 8, 25 mm kirpimo 

ilgio
B9 Valymo šepetėlis
B10 Alyva kirpimo blokui tepti
B11  Kelioninis dėklas

D1 Antgalio šukų dalis
D2 Antgalio kulniukas

NAUDOJIMO PASKIRTIS 
 ■ Plaukų kirpimo mašinėle galima kirpti sausus arba šiek tiek drėgnus plaukus ar 

barzdą.  Plaukų kirpimo mašinėlė nėra skirta kirpti ką tik išplautus plaukus, dirbtinius 
plaukus ar gyvūnų kailį. Plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti namuose ir neskirta 
verslui ar kitoms profesinio naudojimo sritims.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ĮKROVIMAS
 ■ Plaukų kirpimo mašinėlė turi įrengtą ličio jonų akumuliatorių, kuris yra vidinis 

energijos šaltinis ir leidžia naudotis plaukų kirpimo mašinėle be laido. Prieš pirmą 
kartą naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėle arba jeigu ja ilgai nesinaudojote, 
pirmiausiai visiškai įkraukite jos akumuliatorių. Plaukų kirpimo mašinėlę kraukite 
naudodami tik originalų maitinimo adapterį A8.

 ■ Patikrinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta, tada įkiškite maitinimo 
adapterio kištuką A9 į prijungimo lizdą A7. Įkiškite maitinimo adapterio A8 
maitinimo kištuką į maitinimo lizdą. Prijungus plaukų kirpimo mašinėlę prie elektros 
tinklo, įrengtas akumuliatorius bus pradėtas krauti. LED indikatorius A5 pradės 
mirksėti raudonai, kas nurodo krovimą. Pirmasis įkrovimas trunka maždaug per 3 
valandas. Dėl greito įkrovimo technologijos kitas pilnas akumuliatoriaus įkrovimas 
užtruks maždaug 2 valandas. 

 ■ Kai tik akumuliatorius bus visiškai įkrautas, indikatorius A5 nustos mirksėti ir pradės 
nepertraukiamai šviesti. Ištraukite maitinimo adapterio A8 maitinimo kištuką iš 
maitinimo lizdo ir tik tada atjunkite adapterio prijungimo kištuką A9 iš lizdo A7. 
Atjungus plaukų kirpimo mašinėlę nuo elektros lizdo, LED indikatorius A5 užges.

Dėmesio!
Nepalikite plaukų kirpimo mašinėlės prijungtos prie išorinio 
energijos šaltinio ilgiau, nei būtina jai įkrauti.

 ■ Pilnai įkrovus akumuliatorių, ja galima naudotis maždaug 1 valandą. Paskui 
akumuliatorių vėl būtina įkrauti.

 ■ Patarimai, ką daryti, kad  akumuliatorių naudotumėte ilgiausiai:
 –  Siekdami užtikrinti, kad integruotas akumuliatorius veiktų kiek įmanoma ilgiau, 

plaukų kirpimo mašinėlę kraukite, naudokite ir laikykite sausoje aplinkoje, 15–35 
°C aplinkos temperatūroje. Žemesnė arba aukštesnė temperatūra neigiamai 
veikia akumuliatoriaus tinkamumo naudoti trukmę.

 –  Nelaukite, kol plaukų kirpimo mašinėlė visiškai išsikraus. Akumuliatorių geriau 
krauti tada, kai jis dar nėra visiškai iškrautas. 

 –  Jei plaukų kirpimo mašinėle ilgai nesinaudosite, įkraukite jį bent kartą per 6 
mėnesius.

TIESIOGINĖS PAVAROS TECHNOLOGIJA
 ■ Jūsų plaukų kirpimo mašinėlėje veikia TIESIOGINĖS PAVAROS technologija, kuri 

leidžia plaukų kirpimo mašinėle naudotis iš karto prijungus prie maitinimo lizdo, net 
jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs. Todėl nereikia laukti, kol jis bus bent minimaliai 
įkrautas. Jei plaukų kirpimo mašinėlė kerpant plaukus nustoja veikti dėl išsikrovusio 
akumuliatoriaus, ją galima prijungti prie maitinimo tinklo per maitinimo adapterį A8 
ir toliau kirpti.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS

PASIRUOŠIMAS KIRPTI
 ■ Plaukų kirpimo mašinėle kirpkite švarius sausus arba šiek tiek sudrėkintus plaukus. 

Nekirpkite ja šlapių arba ką tik išplautų plaukų arba žele padengtų plaukų, ir pan. 
Barzdas skuskite sausas, be užteptų skutimo želių ar putų. 

 ■ Prieš pradėdami formuoti plaukų šukuoseną arba barzdą, perskaitykite šią 
naudojimo instrukciją.

 ■ Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, taip, kad jo galva būtų jūsų krūtinės 
aukštyje. Tai patogiausia kirpimo padėtis. Prieš kirpdami plaukus, kruopščiai juos 
iššukuokite pagal jų augimo kryptį.

 ■ Uždenkite žmogaus, kurį ketinate kirpti, kaklą ir pečius rankšluosčiu, kad plaukai 
nekristų ant rūbų.

 ■ Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad kirpimo peiliukai A1 švarūs.
 ■ Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar kirpimo blokas A2 ir pasirinktas šukų 

antgalis nepažeisti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėle, jei kirpimo 
blokas arba šukos yra apgadinti.

KIRPIMO ILGIO NUSTATYMAS
 ■ Prieš nustatant aukštį plaukų kirpimo mašinėlė turi būti išjungta jungikliu A4.
 ■ Aukščio reguliavimo svirtimi A3 galima nustatyti 5 padėtis, 0,8 mm, 1,5 mm, 2,2 mm, 

2,8 mm ir 3,6 mm kirpimo aukščius. Perkėlus į kokią nors padėtį (C pav.) pasigirsta 
spragtelėjimas.

 - mažesniam kirpimo aukščiui perkelkite svirtį aukštyn.
 - didesniam kirpimo aukščiui perkelkite svirtį žemyn.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
 ■ Įjunkite plaukų kirpimo mašinėlę jungikliu A4.
 ■ Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėle, visada ją išjunkite mygtuku A4, ir 

atjunkite ją, jei ji prijungta prie elektros tinklo lizdo. Nuvalykite ją pagal instrukcijas 
skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

Dėmesio!
Maksimali plaukų kirpimo mašinėlės nuolatinio veikimo trukmė 
yra 30 minučių, taigi nepalikite jos veikti ilgiau. Jei plaukų kirpimo 
mašinėlė veikė be pertraukos 30 minučių, prieš vėl įjungdami 
leiskite jai bent jau 30 minučių atvėsti. Jei dirbta menkesnėmis 
apkrovomis, 3–5 minučių atvėsinimo laikas yra pakankamas.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS SU ŠUKŲ ANTGALIU
 ■ Kad būtų galima apkirpti įvairiais ilgiais, plaukų kirpimo mašinėlė pateikiama su šukų 

antgaliais nuo B1 iki B8. Informacija apie kirpimo aukščius nurodyta ant kiekvieno 
antgalio. Pasirinkite vieną iš antgalių ir pagal toliau pateikiamas instrukcijas 
prijunkite prie kirpimo bloko A2. 

Dėmesio!
Šukų antgalius ant kirpimo bloko junkite prieš įjungdami plaukų 
kirpimo mašinėlę ir visada išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę 
prieš juos nuimdami.

 ■ Pirma užstumkite šukų dalį D1 ant kirpimo bloko A1 iš viršaus, o tada užstumkite 
antgalio kulniuką D2 ant apatinės kirpimo bloko A2 dalies, žr. D pav. Tinkamai 
uždėjus antgalius pasigirsta spragtelėjimas. Patikrinkite, ar šukų antgalis gerai 
uždėtas ant kirpimo bloko A2.

 ■ Svirtimi A3 nustatykite reikiamą kirpimo aukštį. Jei plaukų kirpimo mašinėle 
naudojatės pirmą kartą, rekomenduojama išbandyti pirma kerpant ilgesnius 
plaukus, o paskui juos patrumpinti.

 ■ Norėdami nuimti šukų antgalį pirma atleiskite šukų antgalio D2 kulniuką, o  tada 
atstumkite antgalį nuo kirpimo bloko A2.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS BE ŠUKŲ ANTGALIO
 ■ Prieš nustatant aukštį plaukų kirpimo mašinėlė turi būti išjungta jungikliu A4.
 ■ Plaukų kirpimo mašinėlę galite naudoti be šukų antgalio, pavyzdžiui, kirpti barzdas 

labai arti odos (0,8 mm) arba nuskusti kaklo liniją, arba sritį aplink ausis. Svirtimi A3 
nustatykite reikiamą kirpimo aukštį. Jei norite maksimaliai trumpo kirpimo aukščio, 
perkelkite svirtį A3 iki galo į viršų. Plaukai bus kerpami prie pat skalpo. Šis kirpimas 
tinka kirpti plaukus ant kaklo arba aplink ausis.

 ■ Pastūmus svirtį iki galo žemyn, kirpimo aukštis bus maždaug 3,6 mm.



 08/2018- 9 - Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Dėmesio!
Kirpimo peiliukai A1 nukirps visus galvos plaukus, barzdos 
plaukus arba nosies ir ausų plaukelius, kuriuos tik palies, todėl su 
veikiančia plaukų mašinėle elkitės labai atsargiai. 

PATARIMAI IR GUDRYBĖS
 ■ Pradėkite kirpti nuo kirpimo bloko A2 didžiausio ilgio nustatymo ir palaipsniui 

mažinkite kirpimo aukščio nustatymą. 
 ■ Užsirašykite pasirinktą aukščio nustatymą konkrečioms šukuosenoms, kad nereiktų 

gaišti laiko nustatant kitą kartą.
 ■ Efektyviausia kirpti prieš plaukų augimo kryptį.
 ■ Kadangi plaukai auga įvairiomis kryptimis, taip pat būtina ir plaukų kirpimo mašinėlę 

vesti įvairiomis kryptimis (į viršų, apačią ar skersai).
 ■ Pakartotinai kirpkite atskiras sritis, kad nukirptumėte plaukus, kurių prieš tai 

nenukirpote.
 ■ Pasirūpinkite, kad lygi šukų antgalio dalis pilnai kontaktuotų su skalpu. Tuomet tikrai 

lygiai nukirpsite. 
 ■ Kad pasiektumėte gerus rezultatus kirpdami garbanotus, retus arba ilgus plaukus, 

pabandykite šukomis nukreipti plaukus link plaukų kirpimo mašinėlės.
 ■ Barzdas kirpkite lėtai prieš jų plaukų augimo kryptį, iš apačios į viršų. Jei kirpti 

barzdas naudojate šukų antgalį, turėkite omenyje, kad pasirinktas šukų antgalis turi 
nuolat liestis su oda – tik taip kirpimas bus vienodas. Vėl uždėję antgalį ant kirpimo 
bloko A2, nepamirškite iš naujo nustatyti kirpimo aukščio.

 ■ Reguliariai nuvalykite plaukus ir šerius nuo kirpimo bloko. Jei kirpimo bloke 
susiformuoja daug plaukų ir šerių, jį nuimkite nuo plaukų kirpimo mašinėlės ir 
nupūskite arba nukratykite plaukus ar šerius.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ■ Plaukų kirpimo mašinėlė veiks tinkamai, jei ją reguliariai valysite po kiekvieno 

panaudojimo.
 ■ Prieš pradėdami valyti plaukų kirpimo mašinėlę, ją išjunkite ir atjunkite nuo elektros 

tinklo lizdo.

Dėmesio!
Šios plaukų kirpimo mašinėlės negalima plauti po tekančiu iš čiaupo 
vandeniu. Nepurkškite ant plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo 
adapterio A8 vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar 
kitą skystį.

KIRPIMO BLOKO VALYMAS
 ■ Pabaigę nuimkite šukų antgalį nuo kirpimo bloko A2. 
 ■ Valymo šepetėliu B9 pašalinkite visus plaukus, šerius ar kūno plaukus nuo kirpimo 

bloko A2 ir visų likusių naudotų antgalių nuo B1 iki B8. 
 ■ Nuimkite kirpimo bloką A2 nuo plaukų kirpimo mašinėlės, žr. E pav. Laikykite plaukų 

kirpimo mašinėlę viena ranka taip, kad jūsų nykštys būtų po kirpimo bloku A2. Kitos 
rankos nykščiu stumkite kirpimo bloką nuo rankenos A6, kol kirpimo blokas A1 bus 
pilnai atleistas. 

Dėmesio!
Kirpimo bloko A1 kraštas yra aštrus, su juo elkitės labai atsargiai.

 ■ Šepetėliu B9 pašalinkite visus plaukus nuo kirpimo bloko A2 ir vidinės plaukų 
kirpimo mašinėlės dalies po kirpimo bloku A2.

 ■ Išvalę vėl uždėkite kirpimo bloką A2 ant plaukų kirpimo mašinėlės rankenos A6, žr. 
F pav. Įstumkite kirpimo bloko A2 apatinėje dalyje esančią ąselę į išpjovą plaukų 
kirpimo mašinėlės rankenoje A6, o  tada stumkite kirpimo bloką A2 ant plaukų 
kirpimo mašinėlės, kol išgirsite spragtelėjimą.

ŠUKŲ ANTGALIŲ VALYMAS
 ■ Šukų antgalius nuo B1 iki B8 galima plauti drungnu tekančiu vandeniu. Išplovę 

antgalį, atsargiai nušluostykite jį minkšta sausa šluoste, paskui palaukite, kol jis 
savaime išdžius.

 ■ Plaukų kirpimo mašinėlės rankeną A6 galima valyti švaria sausa šluoste. Jeigu ji labai 
purvina, galite valyti šiek tiek drėgna šluoste. Paskui kruopščiai nusausinkite visą 
nuvalytą paviršių.

 ■ Maitinimo adapterį A8 valykite švaria sausa šluoste.
 ■ Valydami nenaudokite šepetėlių kietais šereliais, šveičiamųjų valymo produktų, 

tirpiklių ir pan. Priešingu atveju nuvalytas paviršius gali būti pažeistas.

KIRPIMO BLOKO PEILIUKO TEPIMAS
 ■ Kad kirpimo bloko peiliukai A1 laisvai judėtų, rekomenduojame juos reguliariai 

sutepti – kas keletą kirpimų.
 ■ Jei ant kirpimo bloko A2 uždėtas šukų antgalis, nuimkite jį.
 ■ Užlašinkite 1–2 lašelius alyvos B10 ant kirpimo bloko peiliukų A1 ir tolygiai 

paskirstykite šluoste. Nušluostykite alyvos perteklių. Prieš vėl naudodami 
patikrinkite, ar kirpimo peiliukai švarūs.

Pastaba:
Išnaudoję pateiktą alyvą B10 galite naudoti alyvą, kurioje nėra rūgščių, 
pvz., siuvimo mašinų alyvą.

SAUGOJIMAS
 ■ Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėle, ją su visais priedais galite laikyti 

pateiktame dėkle B11. Dėklą su plaukų kirpimo mašinėle laikykite vietoje, kuri 
neveikiama ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir didelės 
drėgmės, taip pat nelaikykite labai dulkėtoje aplinkoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Plaukų kirpimo mašinėlė
Integruotas akumuliatorius .............................................................. Ličio jonų, 3.6 V, 2200 mAh
Galia  ................................................................................................................................................ 5 V, 1 A
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)  .................................................................. 174 x 52 x 32 mm
Svoris  .................................................................................................................................................. 120 g
Triukšmo lygis .............................................................................................................................72 dB(A)

Maitinimo adapteris
Nominali įtampa ....................................................................................................................100–240 V
Nominalus dažnis ....................................................................................................................50–60 Hz
Išvesties lizdas........................................................................................................... 5 V NS, 1 000 mA
Maitinimo laido ilgis  ..................................................................................................................195 cm

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 72 dB(A), kuris atitinka akustinės 
galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

TECHNINĖS TERMINOLOGIJOS PAAIŠKINIMAS 

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko: 
IP20 – prietaisas pagamintas tokiu būdu, kad jokios pavojingos dalys negalėtų 
susiliesti su kūno dalimis, o  kartu prietaisas apsaugotas nuo neigiamo vandens, 
galinčio patekti į vidų, poveikio.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

PANAUDOTŲ AKUMULIATORIŲ ŠALINIMAS
Prieš išmetant šią plaukų kirpimo mašinėlę arba atiduodant ją į specialų surinkimo 
punktą, būtina išimti joje esantį akumuliatorių. Akumuliatorius bus išimtas 
įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei gaminys buvo išardytas ekologinio 
šalinimo tikslu, tuomet jo negalima iš naujo surinkti.

Šis simbolis nurodo, kad panaudotų akumuliatorių negalima šalinti su 
įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Atiduokite panaudotus 
akumuliatorius į tam skirtą surinkimo vietą, kad jie būtų tinkamai 
pašalinti. Tinkamas akumuliatorių šalinimas padeda išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse 
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti panaudotus 
akumuliatorius, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą 
teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar 
elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į 
specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. Tinkamas 
produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo 
gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje 
atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą 

tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


