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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 (įskaitant jo priedus). 
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.  
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 galvutė yra pažeista. 

 

APRAŠYMAS 

 
Nes esminis dalykas dirbant – tikslumas. PerfectShape yra daugiau nei paprasta kirpimo mašinėlė. Tai nepamainomas 
profesionalus įrankis, kuriuo atliksite tobulus kirpimus dėl 45° kampu pakreiptos darbinės dalies. Tyli ir tiksli kirpimo mašinėlė 
užtikrina patogumą dirbant. Ypač galinga plaukų kirpimo mašinėlė pilnai pasikrauna vos per valandą ir autonomiškai veikia 
150 minučių. PerfectShape – profesionalus rezultatas kiekvieną kartą. 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

• Nerūdijančio plieno T formos ašmenys. 

• 45° kampu pakreipta darbinė dalis ypač tiksliam kirpimui. 

• Galinga: ilgaamžis varikliukas (daugiau nei 800 darbo valandų). 

• Ličio baterija maksimaliam našumui. 

• Apsauga nuo perkrovos. 

• 150 minučių autonomiško veikimo (gali būti naudojama ir su maitinimo laidu). 



 
• Įkrovimo trukmė: 1 valanda. 

• Skaitmeninis ekranėlis, rodantis greitį ir baterijos būseną. 

•  3 greičiai (5000, 5500, 6000 aps./min). 

• Įkrovimo stovas. 

• 4 kirpimo ilgiai: 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 mm. 

• Universali elektros įtampa. 
 

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. 

• Prieš pirmąjį naudojimą, prietaisą palikite krautis 1 valandą. Po pirmų 3-4 baterijos išsikrovimo kartų, jos veikimas 
optimizuojasi. 

• Prietaisas turi būti naudojamas erdvėse, kuriose temperatūra svyruoja nuo 5°C iki 40°C. 

• Po daugiau nei 400 įkrovimo ciklų, baterija vis dar išlaiko 80% savo veikimo efektyvumo. 

• Prietaisui kraunantis, užsidega raudona LED lemputė, kuri išsijungia, kai prietaiso baterija pilnai įsikrauna. 

• Procentai skaitmeniniame ekranėlyje nurodo baterijos įkrovimo būseną. 

• Integruota apsauga nuo perkrovos užtikrina, kad prietaisui pilnai pasikrovus, įkrovimas sustotų ir tokiu būdu baterija 
būtų apsaugota. 

 
PRIETAISO NAUDOJIMAS SU ĮKROVIMO LAIDU IR BE JO 
 
• Prieš naudojimą, ištepkite galvutę specialiu tepalu. 
• Įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo mygtuką. 
• Pasirinkite norimą greitį spausdami + ir – mygtukus. Galite rinktis iš trijų greičių. 
• Po naudojimo išjunkite prietaisą. 

 
PLAUKŲ KIRPIMO ANTAGLIŲ ĮSTATYMAS IR NUĖMIMAS 
 

• Kirpimo mašinėlė turi keturis antgalius skirtingiems plaukų kirpimo ilgiams: 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 mm. Įstatykite antgalį į 
kirpimo mašinėlę ir įsitikinkite, kad jis užsifiksavo tinkamoje pozicijoje. 

• Antaglis nuimamas pastūmus jį į viršų. 
 
PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
 
• Nuimkite galvutę stumdami nykščiu ašmenis link išorės. Pašalinkite plaukų likučius iš apatinių ir viršutinių ašmenų 

naudodami specialų šepetėlį. 
• Galvutė turi būti kuo dažniau tepama tepalu, kad išlaikytumėte kirpimo efektyvumą ir tinkamą kirpimo mašinėlės veikimą. 
• Nuolat palaikykite prietaiso švarą ir visada įsitikinkite, kad jis sausas. 
• Jei pastebite prietaiso dalių pažeidimų, kreipkitės į autorizuotą tvarkymo centrą ar prietaiso pardavėją. 
 

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. 
 

 
 


