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Hoiatus
•Vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse 
või vaimupuudega ning vajalike kogemuste ja 
teadmisteta isikud tohivad seda seadet kasutada 
ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve 
all või pärast sellelt isikult vajalike juhiste saamist 
masina ohutuks kasutamiseks ja mõistavad sellega 
seotud ohtusid. Lapsed ei tohi masinaga mängida. 
Lapsed ei tohi ilma järelevalveta masinat puhastada 
ega hooldada.

•Toitejuhe ei ole asendatav. Juhtme kahjustumisel 
tuleb toiteadapter kasutuselt kõrvaldada.
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puhastamiseks voolava veel all.

•Ärge puhastage masinat voolava vee all, kui 
toiteadapter on masinaga ühendatud

•Ärge kasutage muud kui komplektis olevat toiteadapterit.
• Järgmine tähis näitab, et elektriseadme ühendamiseks 
vooluvõrku on vaja spetsiaalset eraldatavat vooluallikat. 
Vooluallika tüüp on näidatud tähise lähedal.
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Ohutusjuhised
Et vältida kehavigastusi, surma, elektrilööki, tulekahju ning vara 
kahjustumist, tuleb järgida allpool antud ohutusjuhiseid.

Tähiste selgitus
Järgmisi tähiseid kasutatakse ohu, kehavigastuse ja varalise 
kahju taseme liigitamiseks ja kirjeldamiseks juhul, kui 
ohutusjuhiseid ignoreeritakse ja masinat kasutatakse ebaõigesti.

OHT
Viitab võimalikule ohule, 
mis võib põhjustada tõsise 
kehavigastuse või surma.

HOIATUS
Viitab tõsiste 
kehavigastuse või 
surmasaamise ohule.

ETTE-
VAATUST

Viitab väiksemale 
kehavigastuse või vara 
kahjustumise ohule. 

Järgmiste tähiste abil kirjeldatakse, mis liiki juhiseid tuleb järgida.

Selle tähise abil teavitatakse kasutajaid teatud 
toimingust, mida ei tohi teostada.

Selle tähise abil teavitatakse kasutajaid teatud 
toimingust, mida peab teostama masina ohutuks 
kasutamiseks.

HOIATUS
 ►Toide

Toiteadapterit tohib ühendada elektrivõrgu 
pistikupessa ja eemaldada seda sellest üksnes 
kuivade kätega.
- Selle nõude eiramine põhjustaks elektrilöögi või õnnetuse.
Ärge asetage toiteadapterit vette ega peske seda 
vee all.
Ärge asetage toiteadapterit veega täidetud 
kraanikausi või vanni kohale või lähedale.
Juukselõikusmasinat ei tohi kasutada, kui toitejuhe 
või toiteadapter on kulunud või kui toitepistik ei 
sobi kasutatavasse pistikupessa.
Toitejuhet ei tohi kahjustada, muuta või jõuga 
painutada, tõmmata või väänata.
Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid ja 
veenduge, et see ei jää millegi vahele kinni.
- Selle nõude eiramine põhjustaks lühise tõttu elektrilöögi 

või lühise tagajärjel tulekahju.

Ärge koormake üle vooluvõrku.
- Ühendades liiga palju toitepistikuid ühte pistikupessa võib 

põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju.

Masina toiteallikat ei tohi kasutada muul kui 
toiteadapteril näidatud pingel.
Veenduge, et toiteadapteri juhe on nõuetekohaselt 
ühendatud.
- Selle nõude eiramine põhjustaks elektrilöögi või vigastuse.

Masina puhastamisel ühendage toiteadapter alati 
vooluvõrgust lahti.
- Selle nõude eiramine põhjustaks elektrilöögi või vigastuse.
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Puhastage regulaarselt toitepistikut ja seadme 
pistikut nendele kogunenud mustusest.
- Isolatsiooni kahjustumine niiskuse mõjul põhjustaks 

tulekahju. Ühendage toiteadapter vooluvõrgust lahti ja 
pühkige seda kuiva lapiga.

 

 ►Tavatu töö või talitushäire

- Selle nõude eiramine põhjustaks tulekahju, elektrilöögi 
või vigastuse.

<Tavatu töö või talitushäire>
 • Masina või toiteadapteri kere on deformeerunud 
või muutuvad tavatult kuumaks
 • Masinast või toiteadapterist tuleb põlemislõhna.
 • Masina või toiteadapter kasutamisel kostub 
ebaharilikku heli.

- Pöörduge koheselt volitatud hoolduskeskuse poole 
seadme kontrollimiseks või remontimiseks.

 ►Käesoleva toode
Selles juukselõikusmasinas on sisseehitatud laetav 
aku. Ärge visake seda tulle ega hoidke kuuma käes.
- Selle nõude eiramine põhjustaks akuvedeliku leket, 

ülekuumenemist või plahvatust.

Ärge kunagi võtke toodet lahti, sealhulgas ka toote 
kasutusest kõrvaldamisel.
- Selle nõude eiramine põhjustaks tulekahju, elektrilöögi 

või vigastuse.

Ärge muutke ega remontige toodet.
- Selle nõude eiramine põhjustaks tulekahju, elektrilöögi või 

vigastuse. Remondi osas võtke ühendust volitatud 
hoolduskeskusega (akuvahetus, jne.).

 

 ►Õnnetuste ärahoidmine
Hoidke toodet lastele või imikute kättesaamatult. 
Ärge lubage neil seda kasutada.
- Tera, puhastusharja ja/või õlipudeli suhu panemine võib 

põhjustada õnnetusi ja vigastust.

Kui neelate kogemata õli alla, ärge kutsuge esile 
oksendamist, vaid jooge ohtralt vett ja pidage nõu 
arstiga.
Õli sattudes silma peske silmi koheselt jooksva 
vee alla ja võtke ühendust arstiga.
- Selle nõude eiramine põhjustaks füüsilisi probleeme.

ETTEVAATUST
 ►Naha kaitsmine

Ärge suruge tera vastu nahka.
Ärge kasutage seda masinat muul otstarbel kui 
habeme ja juuste piiramiseks.
Ärge asetage tera vastu kõrva või vigastatud 
nahale (paistetus, vigastus või marrastus).
- Selle nõude eiramine põhjustaks nahavigastuse.

Kontrollige enne kasutamist, et terad ei ole 
kahjustunud. 
- Selle nõude eiramine põhjustaks nahavigastuse.

!"#$%&'()'(!*+,-./000& 12'342'4'5000'36')65

Kui toiteadapter töötab tavatult või selles esineb 
talitushäire, peatage koheselt toiteadapter 
kasutamine ja eemaldage see.
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TÄHELEPANU
 ►Pane tähele järgmisi hoiatusi

Ärge laske metallesemeid või jäätmeid kokku 
puutuda toitepistiku või seadme pistikuga.
- Selle nõude eiramine põhjustaks lühise, elektrilöögi või 

tulekahju.

Masinat ei tohi põrandale pillata ega lüüa vastu 
kõvasid esemeid.
- Selle nõude eiramine põhjustaks õnnetuse.

Kui te masinat ei kasuta, ärge mässige toitejuhet 
ümber toiteadapteri.
- Selle nõude eiramine põhjustaks toitejuhtmes oleva 

elektrijuhtme purunemise, lühise ja tulekahju.

Ühendage toiteadapter vooluvõrgust lahti kui te 
masinat ei kasuta.
- Selle nõude eiramine kahjustaks isolatsiooni ning 

põhjustaks elektrilöögi või tulekahju.

Ühendage toiteadapter või seadme pistik lahti, 
hoides kinni toiteadapterist või seadme pistikust, 
mitte juhtmest tõmmates.
- Selle nõude eiramine põhjustaks elektrilöögi või vigastuse.

Eemaldatud aku käsitsemine kasutuselt 
kõrvaldamisel

OHT!
Laetav aku on ettenähtud kasutamiseks ainult selle 
seadmega. Selle seadme akut ei tohi kasutada 
muude toodetega. 
Ärge laadige akut pärast selle tootest 
eemaldamist.

 

 • Ärge visake tulle ega kuumutage.
 • Ärge akut jootke, koost lahti võtke ega muutke.
 • Hoolitsege, et aku positiivne ja negatiivne klemm 
ei ole mõne metalleseme kaudu ühenduses.
 • Ärge kandke ega hoidke akut koos metallehete
nagu kaelakeede ja juukseklambritega.
 • Ärge katet maha koorige.

- Muidu esineb elektrolüüdi lekke, ülekuumenemis- ja 
plahvatusoht.

HOIATUS
Peale laetava aku eemaldamist veenduge, et see 
on lastele ja imikutele kättesaamatu.
- Aku allaneelamine on tervisele ohtlik.

Kui see juhtub, pidage koheselt nõu arstiga.
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Kui akuvedelik voolab akust välja, toimige 
alljärgnevalt. 
Ärge puudutakse akut paljaste kätega.
- Akuvedelik võib silma sattumisel põhjustada 

nägemisvõime kaotust.
Ärge hõõruge silmi. Loputage koheselt puhta veega ja 
konsulteerige arstiga.

 

- Akuvedelik võib põhjustada nahaga või riietega 
kokkupuutel põletikku või vigastust.
Loputage põhjalikult puhta veega ja konsulteerige arstiga.

 

Kasutusotstarve
• Enne tarviku kasutamist veenduge, et see on nõuetekohaselt 

paigaldatud. Vastasel juhul võib masin lõigata juuksed liiga 
lühikeseks.

• Juukselõikusmasinaga ei tohi lemmikloomade karvu kärpida.
• Enne juukselõikusmasina igat kasutamist kandke nooltega 

tähistatud punktidesse tilgake õli (vt lk 15.)
Masina õlitamatajätmine võib põhjustada järgmisi probleeme.

  

- Masin muutub nüriks.
- Lühem kasutusaeg.
- Tugevam müra.

• Ärge kasutage lahustit, bensiini, alkoholi või muid kemikaale, 
kuna selle mõjul võib põhikere praguneda, minna rikki või selle 
värvikiht kahjustuda. Puhastage masina keret ainult kergelt 
vee või õrnatoimelise seebilahusega niisutatud riidega.

• Paigutage juukselõikusmasin pärast kasutamist hoiule kuiva 
kohta nii, et see on kaitstud kahjustuste eest.

Seadme osad

(RE9-49) (RE9-52)

ER-GC71

ER-GC71

 Põhikere
 Lõikuskõrguse 
tähis

 Ketas (kõrguse 
reguleerimine)

 Toitelüliti [        ]/
 Laadimistähis
( )

 Seadme pesa
 Vee sissevooluava

 Teraplokk
 Puhastushoob
 Liikuv tera
 Liikumatu tera
 Paigalduskonks

 Kammitarvik [ ]  
(1 mm kuni 10 mm)  

 Kammitarvik [ ]  
ER-GC71  

(11 mm kuni 20 mm)  
 Toiteadapter (RE9-49)
(11 mm kuni 20 mm)
(RE9-52 
Ühendkuningriigile)
(toiteadapteri kuju 
sõltub piirkonnast.)

 

 Toiteadapter
 Toitepistik
 Toitejuhe
 Seadme pistik

Lisavarustus
 Puhastushari
 Õli
 Reisikotike ER-GC71

!"#$%&'()'(!*+,-./000 12'342'4'5000'36')65
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Ettevalmistus

Juukselõikusmasina laadimine
• Veenduge, et masin on lülitatud välja.

1 Ühendage seadme pistik 
masinaga.

2 Ühendage toiteadapter 
elektrivõrgu pistikupessa.

 • Aku täislaadimine võtab umbes 
8 tundi. 

 • Kontrollige, et laadimistuli 
(      ) põleb.

1

2

3 Laadimise lõppedes ühendage toiteadapter 
elektrivõrgu pistikupesast lahti.
(ohutuseks ja energiatarbimise vähendamiseks)
Laadimistuli (     ) jääb põlema ka peale seda, kui aku on täis 
laetud. Masin ei näita, et „aku on täis laetud.“

Märkused
• Kui aku laadimise ajal kuulete raadiost või muudest 

seadmetest raginat, ühendage laadija teise pistikupesasse.
• Kui te ei kasuta masinat vähemalt 6 kuud, võib see mõjutada 

aku tööd (akuvedeliku leke, jne). Laadige aku täiesti täis kord 
iga kuue kuu jooksul.

• Kui laete juukselõikusmasinat esimest korda või juhul, kui te 
ei ole seda üle 6 kuu kasutanud, siis võib laadimisaeg muutuda 
või põhikerel olev laadimistähis ei pruugi alguses mõni minut 
süttida. Sellisel juhul laadige juukselõikusmasinat rohkem kui 
16 tundi.

• Vältige akude laadimist madalamal temperatuuril kui 5°C ja 
kõrgemal temperatuuril kui 35°C. Laadimine sellest vahemikust 
erineval temperatuuril võib vähendada aku jõudlust.

  

• Täislaetud aku võimaldab kasutada juukselõikusmasinat 
umbes 40 minutit.
Kasutusaeg võib varieeruda sõltuvalt kasutussagedusest, 
töömeetodist ja õhutemperatuurist.

  

• Akut võib hakata laadima ka enne seda, kui ta on täielikult 
tühjenenud. Siiski on soovitav akut laadida peale seda, kui ta 
täielikult tühjenenud. Aku eluiga sõltub oluliselt selle 
kasutamisest ja säilitamisest.

Juukselõikusmasina kasutamine
• Lülitage juukselõikusmasin sisse.
• Kandke terale tilgake õli iga kord enne ja pärast masina 

kasutamist (vt lk15.)
 

• Juukselõikusmasin võib mitte töötada temperatuuril, mis on 
0 °C või madalam. 

1 Paigaldage soovitud kammitarvik ja reguleerige 
lõikepikkus vastavaks soovitule (vt lk 11.) 

 • Masinat saab kasutada ka ilma kammitarvikuta.
(Lõikepikkus: ca 0,5 mm)

 
 

2 Toite sisselülitamiseks seadke toitelüliti 
asendisse “(  )”.

Juuste lõikamine (vt lk 12.) 

Habeme lõikamine (vt lk 13.) 

Töötamine vooluvõrgus
Saate kasutada juukselõikusmasinat ka vooluvõrgus, ühendades 
toiteadapteri masinaga samal viisil, nagu te hakkaksite akut 
laadima, ja lülitades masina sisse.
• Kui aku laetavus on madal, võivad terad liikuda aeglaselt või 

seisma jääda ka siis, kui kasutate masinat vooluvõrgus. 
Sellisel juhul laadige akut vähemalt 3 minutit.

• Akut laetakse ka siis, kui kasutate masinat vooluvõrgus.

!"#$%&'()'(!*+,-./000'2 12'342'4'5000'36')65
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Kammitarvikute eemaldamine ja paigaldamine

Kammitarviku paigaldamine
Vajutage kammitarvik põhikere külge, 
kuni kostub klõpsatus.
• Kui kammitarvik ei ole nõuetekohaselt 

paigaldatud, võib see liikuda ja lõigata 
liiga palju juukseid.

Kammitarviku eemaldamine
Hoidke põhikeret tugevalt kinni ja 
eemaldage kammitarvik põhikere küljest.

Lõikepikkuse reguleerimine
• Veenduge, et juukselõikusmasin on välja lülitatud.

Pöörake ketast ja seadke juhisemärk (    ) soovitud 
lõikepikkusele.

ⓐ

ⓐ

 ► Kammitarvik [     ]
Lõikepikkus (hinnanguline):
1 mm kuni 10 mm

 
  

Skaala tähised 1 2 3 4 5

Lõikepikkus (mm) 
(hinnanguline) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Skaala tähised 6 7 8 9 10

Lõikepikkus (mm) 
(hinnanguline) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

 ► Kammitarvik [     ]
ER-GC71

Lõikepikkus (hinnanguline):
11 mm kuni 20 mm

 
  

Skaala tähised 11 12 13 14 15

Lõikepikkus (mm) 
(hinnanguline) 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

Skaala tähised 16 17 18 19 20

Lõikepikkus (mm) 
(hinnanguline) 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20

Märkused
• Tegelik juuksepikkus võib olla pisut suurem kui teie poolt 

seadistatud lõikepikkus.
• Lõikepikkus 10,5 mm ei ole kasutusel.

 

• Masinat saab kasutada ka ilma kammitarvikuta.
(Lõikepikkus: ca 0,5 mm)

 
 

!"#$%&'()'(!*+,-./000'' 12'342'4'5000'36')6 2



12

Eesti

 Juuste piiramine
• Ärge piirake juukseid, kui nad on märjad.

Märjad juuksed võivad jääda naha külge kinni või minna sassi, 
muutes piiramise keeruliseks.

• Terade teravuse säilitamiseks eemaldage vahepeal masinast 
juuksekarvakesed.

• Enne piiramist kammige juuksed kammiga läbi.

Juuste piiramine kõrvade juurest

Hoides juukselõikusmasinat nii, 
et toitelüliti on suunatud väljapoole, 
piirake kõrvade ümbert ja 
põskhabe, tõstes kammitarviku 
otsa vähehaaval juuksepiirist 
ülespoole.

• Juuste piiramisel hoidke oma kõrva 
ühe käega all.

Kuidas ühitada kaelapiirkonna ja pea tagaosa 
pikkus

Hoides juukselõikusmasinat nii, 
et toitelüliti on suunatud väljapoole, 
piirake kaelalt pea taha, tõstes 
kammitarviku otsa vähehaaval 
juuksepiirist ülespoole.

Põskhabemele kuju andmine

Ilma kammitarvikuta

Hoides juukselõikusmasinat nii, et toitelüliti 
on suunatud allapoole, hoidke tera täisnurga 
all põskhabeme vastas ja liigutage masinat 
ülalt alla mööda nahka.

Kaelakarvade piiramine

Ilma kammitarvikuta

Hoides juukselõikusmasinat nii, 
et toitelüliti on suunatud allapoole, 
asetage tera täisnurga all vastu 
kaelakarvu ja liigutage masinat 
allapoole mööda nahka. 90°
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Ühtlane piiramine

Hoides juukselõikusmasinat 
nii, et toitelüliti on suunatud 
väljapoole, piirake aeglaselt 
risti-rästi eri suunas, et 
piirata kõikidest kohtadest.

Märkused
• Kui soovite piirata juukseid ümber kõrvade ja kaelal, soovitame 

lasta seda teha kellelgi teisel.
• Soovitud tulemusi võib mitte saavutada, kui juuksed on liiga 

pikad. Sellisel juhul lõigake juuksed enne juukselõikusmasina 
kasutamist ca 2 cm pikkuseks.

 

Habeme piiramine
• Ärge kasutage koos habemeajamisvahuga või märja habeme 

korral. Märjad habemekarvad võivad naha külge kinni jääda 
või minna sassi, mis teeb piiramise keeruliseks.

 

• Enne piiramist kammige oma vuntse.

Habeme ühtlane piiramine

Hoides juukselõikusmasinat nii, 
et toitelüliti on suunatud väljapoole, 
asetage tera vastu nahka ja 
liigutage masinat habeme suunale 
vastupidises suunas.
• Kuna suure habeme piiramisel võib 

kammitarviku sisse koguneda karvakesi, 
puhastage masin karvakestest peale igat kasutuskorda.

Õhukeste juuste piiramine

Ilma kammitarvikuta

Hoides juukselõikusmasinat nii, 
et toitelüliti on suunatud 
väljapoole, asetage tera naha 
vastu.
• Juukselõikusmasinaga ei saa lõigata

juukseid lühemaks kui 0,5 mm. 

!"#$%&'()'(!*+,-./000'5 12'342'4'5000'36')6 2
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Juukselõikusmasina puhastamine
 • Puhastage juukselõikusmasin ja tera pärast igat kasutuskorda.
(vastasel juhul muutub juukselõikusmasin aeglaseks ja 
nüriks.)

 

 • Veenduge, et juukselõikusmasin on välja lülitatud.

1. Ühendage toitejuhe juukselõikusmasina küljest lahti.

Kerge mustuse eemaldamine Raske mustuse eemaldamine
2. Eemaldage kammitarvik ja 

lülitage juukselõikusmasin 
sisse.

3. Valage põhikere ees oleva 
sissevooluava kaudu 
masinasse vett, loputage 
põhjalikult ca 20 sekundit ja 
seejärel lülitage masin välja.

• Loputage veega ja 
raputage masinat mitu 
korda üles-alla vee 
eemaldamiseks.

2. Eemaldage kammitarvik ja 
tera.

3. Puhastage juukselõikus-
masin, tera ja kammitervik 
jooksva veel all.

  

• Loputage veega ja 
raputage masinat mitu 
korda üles-alla vee 
eemaldamiseks.

4. Pühkige vesi rätikuga ära ja laske 
masinal loomulikult ära kuivada.
• See kuivab kiiremini, kui tera 

on eemaldatud.
5. Peale kuivamist kandke terale 

tilgake õli (vt lk 15.)
 

 

Tera puhastamine harjaga
 • Eemaldage tera (vt lk 15).  

1. Harjake masin ja tera ümbrus 
karvakestest puhtaks.

2. Eemaldage tera ja puhastage 
tera serv harjaga karvakestest.

3. Vajutage puhastushooba (    ) alla 
liikuva tera üles tõstmiseks ning 
puhastage liikumatu tera ja liikuva 
tera vahe harjaga karvakestest.

ⓐ ⓐ

4. Tilgutage mõned tilgad õli terale 
(vt lk 15.)
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Määrimine
• Kandke õli juukselõikusmasinale enne ja pärast igat kasutuskorda.
• Veenduge, et juukselõikusmasin on välja lülitatud.

1 Eemaldage tera.
2 Kandke tilgake õli nooltega 

näidatud punktidesse.

3 Paigaldage tera põhikorpuse 
külge, lülitage juukselõikus-
masin sisse ja laske sellel 
ca 5 sekundit töötada.  

Tera eemaldamine ja paigaldamine
Tera eemaldamine
Hoidke juukselõikusmasinat nii, 
et lüliti on ülespoole suunatud, 
ja lükake tera eemaldamiseks 
pöidlaga. Püüdke tera teise 
käega kinni.

Tera paigaldamine
Seadke paigalduskonks (    ) teraalusesse (    ) juukselõikusmasinal 
ja suruge, kuni kostab klõps.

Rikete kõrvaldamine
Teostage järgmised toimingud.
Kui riket ei õnnestu sellest hoolimata kõrvaldada, võtke 
ühendust seadme edasimüüjaga või Panasonicu poolt 
volitatud hoolduskeskusega.

Rike Toiming

Tera on must.

Masinasse on kogunenud suur 
kogus karvakesi. 
Kui masin on väga must, 
eemaldage tera ja peske seda 
veega (vt lk 14.)  

Masina teeb töötamisel 
kõva müra.

Tera on eemaldatud.
Veenduge, et tera on 
nõuetekohaselt kinnitatud.

Juukselõikusmasin on 
muutunud nüriks.

Tera eluiga: umbes 2 aastat
(eeldusel, et seda kasutatakse 
kaks korda kuus umbes 
20 minutit iga kord) 
Asendage tera. (vt käesolev lk.)

 

Tera ei ole puhastatud.
Puhastage tera ja õlitage seda.
(vt lk 14 ja 15.)  
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Rike Toiming

Juukselõikusmasin 
ei tööta.

Juukselõikusmasin 
töötab ainult lühiajaliselt.

Aku ei ole laetud
Laadige juukselõikusmasin.
Või kasutage elektritoidet.
(vt lk 10.)  

Aku tühjenes masina kasutamise 
ajal. Või juukselõikusmasina 
toitelüliti jäi sisse (ON). Lülitage 
toitelüliti välja (OFF) ja laadige 
aku enne kasutamist täis.
Kui laete akut esmakordselt või 
masinat ei ole kasutatud kauem 
kui kuus kuud, laadige akut selle 
aktiveerimiseks umbes 16 tundi 
järjest.
Kui masin töötab ainult mõned 
korrad peale aku täislaadimist, 
siis on aku jõudnud oma kasuliku 
tööea lõppu (akust võib lekkida 
akuvedelikku.)
Võtke remontimiseks ühendust 
volitatud hoolduskeskusega.

Masina akut ei saa 
laadida.

Ühendage seadme pistik 
põhikerega tugevalt ja 
veenduge, et laadimistuli 
(      ) põleb.

Masin töötab ainult 
10 minutit ka täis akuga.

Aku eluiga (ca 3 aastat) on läbi.
Vahetage aku volitatud 
hoolduskeskuses uue 
vastu.
 Kammitarvik, puhastushari 

või toiteadapter on rikkis 
või kadunud.

Võtke ühendust volitatud 
hoolduskeskusega.

Tera kasutusiga
Tera kasutusiga varieerub juukselõikusmasina kasutussagedusest 
ja –pikkusest sõltuvalt. Tera kasutusiga on umbes 2 aastat, kui 
kasutate juukselõikusmasinat kaks korda kuus 20 minutit korraga. 
Asendage terad, kui lõiketõhusus väheneb nõuetekohasele 
hooldusele vaatamata.

Aku kasutusiga
Aku kasutusiga varieerub seadme kasutussagedusest ja 
–pikkusest sõltuvalt. Aku kasutusiga on umbes kolme aastat, kui 
akut laetakse kord kuus. Kui tööaeg on oluliselt lühem ka peale 
seda, kui aku on täis laetud, siis on aku jõudnud oma kasutusea 
lõppu.

!"#$%&'()'(!*+,-./000'3 12'342'4'5000'36')6 '



17

 
Ee

st
i

Sisseehitatud laetava aku eemaldamine
Sisseehitatud laetava aku eemaldamine enne 
juukselõikusmasina kasutusest kõrvaldamist
Viige kasutusest kõrvaldatav aku kindlasti selleks ettenähtud 
kogumispunkti. Käesolevat joonist tohib kasutada ainult 
juukselõikusmasina kõrvaldamise kasutusest ega tohi kasutada 
selle remontimiseks. Kui te võtate juukselõikusmasina ise lahti, 
ei ole see enam veekindel, mis võib põhjustada selle rikke.
• Ühendage juukselõikusmasin toiteadapteri küljest lahti.
• Lülitage toitelüliti sisse ja jätke see sisse niikaua, kuni aku on 

täiesti tühi.
• Tehke toimingud     kuni     , tõstke aku üles ja eemaldage see.
• Olge ettevaatlik, et mitte lühistada aku + ja - klemme pärast aku 

seadmest eemaldamist, ja isoleerige klemmid isoleerlindiga.

Keskkonnakaitseks ja materjalide ringlussevõtuks
Juukselõikusmasinas on nikkel-metallhüdriidaku.
Viige kasutuselt kõrvaldatav aku selleks ettenähtud 
kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Toiteallikas Vt andmesilti toiteadapteril.
(Automaatne pingekonversioon)

Mootori pinge X,X V

Laadimisaeg Umbes 8 tundi

Akustiline 
õhumüra XX (dB (A) re 1 pW)

Seda toodet tohib kasutada ainult kodumajapidamises.
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Teave vanade toodete ja kasutatud akude 
kokkukogumise ja kasutusest kõrvaldamise kohta
Ainult Euroopa Liidus ja taaskasutuse süsteemidega 
riikides

 

Need tähised toodetel, pakendil ja/või toodetega 
kaasasolevates dokumentides tähendavad, et 
kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid 
ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega. 
Nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja 
ringlussevõtu tagamiseks tuleb vanad tooted ja 
kasutatud akud viia sihtotstarbelisse kogumispunkti 
vastavalt siseriiklikele õigusaktide nõuetele. 
Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine 
aitab säästa väärtuslikke ressursse ning vältida 
võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale, mida võib nõuetele mittevastav 
jäätmete käitlemine põhjustada.
Saate täpsemat infot vanade toodete ja kasutatud 
akude kogumise ja ringlussevõtu kohta kohalikust 
omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste 
jäätmete nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine 
olla karistatav.

Märkus aku tähise kohta (alumine tähis)
Seda tähist võidakse kasutada koos keemilise 
sümboliga. Sellisel juhul on see vastavuses 
direktiiviga seatud nõudele asjaomase kemikaali 
kohta.
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Panasonicu toode
Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.
Hoidke ostutšekk alles.
Garantiitingimused ja tooteinfo
aadressilt www.panasonic.com/ee
või järgmiselt telefoninumbrilt:
6225397 tavavõrgust helistamiseks.
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