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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 
Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką. 

 

 
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, vyresni nei 8 metų, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra 
sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta su  juo 
susijusius pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. 
Valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros vaikai negali. 
Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai. 
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvių ar kitų indų su vandeniu. 
 
SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
 

1. Prieš naudojimą patikrinkite maitinimo lizdo įtampą ir nejunkite į tą patį maitinimo lizdą kitų prietaisų vienu metu.  
2. Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka prietaiso įtampą. 
3. Nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate.  
4. Po naudojimo išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo. Jungdami prietaisą iš matinimo lizdo, tempkite ne už laido, o už 

maitinimo laido galvutės, esančios laido gale. 
5. Nedelsiant išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo, jei pastebėjote netolygų jo veikimą. 
6. Nepažeiskite ir nemodifikuokite maitinimo laido. Jei maitinimo laidas buvo pažeistas, išjunkite prietaisą iš maitinimo 

lizdo. 
7. Nemėtykite prietaiso. 
8. Nenaudokite prietaiso šalia dujų arba kitų degių medžiagų (benzino, aerozolinių purškiklių ir kt.). 
9. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nenaudokite jo šalia vonių ar kitų indų su vandeniu. 
10. Nenaudokite tirpiklių prietaiso valymui. 
11. Siekdami išvengti sužeidimų, niekada nenaudokite prietaiso, jei jo ašmenys yra pažeisti. 

 

APRAŠYMAS 

 

Ši plaukų kirpimo mašinėlė, išsiskirianti savitu stiliumi, yra neatsiejama Upgrade linijos galios ir pasididžiavimo dalis. Fiksuotų 
titano ir baltosios keramikos judančių ašmenų sinergija užtikrina precizišką kirpimą. Rotorinis variklis padaro Power Pride 
išskirtinai tylią, galingą ir greitą, tobulą bet kokiai šukuosenai kurti. Kirpimo mašinėlės galia (nuo 5000 aps./min iki 7000 
aps./min) pagerina kirpimo efektyvumą. Power Pride naudojimo trukmė itin ilga: iki 5 valandų. LCD ekranas primins apie 
baterijos būseną, o lemputė įspės apie tepalo trūkumą. 
 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

• Fiksuoti titano ir judantys baltosios keramikos ašmenys. 

• Rotorinis variklis: galingas, tylus, greitas ir lengvas. 

• Ličio (3.7V 2600mAh) baterija, pritaikyta ilgam darbui. 



 
• Apsauga nuo perkrovos. 

• Naudojimo trukmė: 4-5 valandos. 

• Įkrovimo trukmė: 3 valandos 

• Galios reguliavimas (nuo 5000 aps./min iki 7000 aps./min) 

• LCD ekranas, rodantis baterijos būseną, įkrovimo būseną, tepalo trūkumą, turbo galios būseną. 

• 4 kirpimo ilgiai: 1 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm. 

• 4 antgalius skirtingiems plaukų kirpimo ilgiams: 3, 6, 9, 12 mm. 
 

BATERIJOS ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS 
 

• Prijunkite įkrovimo laidą prie įkrovimo stovo. 

• Įstatykite prietaisą į įkrovimo stovą. 

• Pirmiausia, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir tik tuomet įkiškite įkroviklio kištuką į maitinimo lizdą. 

• Prietaisui kraunantis, užsidega LED lemputė, kuri išsijungia, kai prietaisas išimamas iš įkrovimo stovo. 

• Įkrovimo trukmė: 3 valandos (venkite prietaisą krauti daugiau nei 48 valandas) 

• Prieš pirmąjį naudojimą, prietaisą kraukite 8 valandas. 
 
PRIETAISO NAUDOJIMAS SU ĮKROVIMO LAIDU IR BE JO 
 
• Prieš naudojimą, ištepkite ašmenis specialiu tepalu. Lemputė, rodanti tepalo trūkumą, atsiras ekranėlyje, kai kirpimo 

mašinėlei bus reikalingas sutepimas. 
• Įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo mygtuką, po naudojimo išjunkite naudodami tą patį mygtuką. 
• Stumtelėkite arčiausiai ašmenų esantį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą kirpimo aukštį (1 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm)  
• Jei norite padidinti ar sumažinti greitį, išjunkite prietaisą ir paspauskite + ar – mygtukus.  
• Ekranėlis parodys baterijos būseną, lemputę, rodančią tepalo trūkumą, turbo galios būseną ir apsisukimų greitį. 
• Po naudojimo išjunkite prietaisą. 

 

GALIA NAUDOJIMO TRUKMĖ 
5000 aps./min 240 min. 

5500 aps./min 225 min. 
6000 aps./min 210 min. 

6500 aps./min 195 min. 
7000 aps./min 180 min. 
7500 aps./min 165 min. 

 
PLAUKŲ KIRPIMO ANTAGLIŲ ĮSTATYMAS IR NUĖMIMAS / AŠMENŲ KEITIMAS 
 

• Kirpimo mašinėlė turi keturis antgalius skirtingiems plaukų kirpimo ilgiams: 3 / 6 / 9 / 12 mm. Įstatykite antgalį į kirpimo 
mašinėlę ir įsitikinkite, kad jis užsifiksavo tinkamoje pozicijoje. Antaglis nuimamas jį pastūmus į viršų. 

• Ašmenų keitimas: pastumkite ašmenų aukščio keitimo mygtuką į žemiausią poziciją (1 mm); stipriai laikykite kirpimo 
mašinėlę ir nykščiu pastumkite ašmenis iš priekio į galą. 

 
Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti žalos 

aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atsakingai jas perdirbkite siekdami skatinti 
tvarų antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo 
sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. Ten produktas bus atiduotas saugiam 
perdirbimui. 
 
 


