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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos  išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos  čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate  be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar valydami,  visuomet ištraukite kištuką iš  elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių  narių  verslo subjektams Jeigu norite išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.  Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Priežiūra

Prieš valydami ar keisdami prietaiso dalis, visada jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš 
naudojimą įsitikinkite, kad visos dalys yra nuvalytos drėgna šluoste, yra visiškai sausos.

Po kiekvieno naudojimosi, naudodami sausą servetėlę pašalinkite visą alyvą nuo peiliukų ir mašinėlės 
galvos, tuomet naudodami valymo šepetėlį išvalykite prietaise susikaupusius plaukus ir nešvarumus. Baigę 
valyti, būtinai alyva sutepkite peiliukus ir kitas galvos dalis, kad apsaugotumėte jas nuo rūdijimo.

• Prietaiso nevalykite milteliais ar kitomis paviršių braižančiomis priemonėmis ar skysčiais, pvz., 
alkoholiu ar benzinu.

• Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, nes tai gali pažeisti prietaisą.
• Prietaisą laikykite sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, 

pageidautina – jo originalioje pakuotėje.
• Venkite bet kokio prietaiso kontakto su vandeniu. Niekada nekirpkite šlapio kailio.
• Venkite kirpti gyvūnus, kurių vilnoje gali būti smėlio, žemių, žvyro, pašarų ar kitų nešvarumų. Bet 

kokie nešvarumai (ypač smėlis ar žvyras) gali stipriai sutrumpinti peiliukų naudojimo laiką.

Tepimas

Avių vilnos kirpimo mašinėlės peiliukai turi būti sutepami prieš kiekvieną kirpimą, bei
kas 10-15 min. Paprasčiausiai užlašinkite kelis lašus specialios alyvos avių kirpimo
mašinėlėms (Kerbl alyva kirpimo mašinėlėms) ant mašinėlės peiliukų (iliustracijoje
pažymėta 1) ir vieną lašą į skylutę (iliustracijoje pažymėta 2), esančią ant plastikines
apsaugos virš peiliukų. Naudokite alyvą, esančią pakuotėje. Kadangi vilnos kirpimo
mašinėlė yra galinga, jos peiliukai juda itin greitai, jie turi būti sutepami tinkama alyva.
Nenaudokite riebalų ar aliejų mišinio, automobilinės alyvos, bei tirpiklių – tirpikliai išgaruoja, o ant peiliuko 
lieka storas sluoksnis riebalų, kurie lėtina peiliukų darbą. Avių kirpimo mašinėlėms skirtos alyvos padengia 
peiliukus plonu riebalų sluoksniu, neišgaruoja ir nelėtina peiliukų darbo. Peiliukus sutepti SAE 30 alyva. 

Peiliukų veržimas

Prieš pradedant naudoti mašinėlę, rekomenduojama sureguliuoti peiliukų
suveržimą. Tai daroma reguliatoriaus pagalba. Reguliatorius – juoda apvali
rankenėlė, esanti viršutinėje mašinėlės galvos dalyje. 

1. Kol mašinėlė išjungta, veržkite reguliatoriaus rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol pajusite 
pasipriešinimą, tuomet pasukite rankenėlę dar ¼  apsisukimo.

2. Įjungę mašinėlę atlaisvinkite peiliukus, sukdami reguliatoriaus rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kol 
metalo trinties garsas beveik dings. DĖMESIO! Jeigu peiliukai bus atlaisvinti per daug, ašmenys 
gali nulėkti nuo mašinėlės ir sukelti rimtus sužeidimus!

3. Veržkite peiliukus sukdami reguliatoriaus rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite metalo 
trinties garsą ir pajusite šiek tiek pasipriešinimo. Jeigu pradėjus kirpti mašinėlė nekirps tinkamai, šiek
tiek paveržkite peiliukus sukdami reguliatoriaus rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

Peiliukų reguliavimas

Mašinėlės peiliukai turi būti tinkamai sureguliuoti. Labai svarbu, jeigu peiliukai buvo nuimami arba keičiami.  
Netinkamai sureguliavus peiliukus, mašinėlė gali kirpti prastai, bus girdimas metalo trynimosi garsas, 
peiliukai stipriai dils. 

Mašinėlės viršutinių (mažųjų) ašmenų galai turi būti paslinkti 1,5 – 2 mm atstumu nuo apatinių (didžiųjų) 
ašmenų galų. Tai reiškia, kad mažieji ašmenys negali siekti didžiųjų ašmenų dantukų smailėjimo pradžios 
(didžiųjų ašmenų dantukai galuose yra smailėjantys).
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Greičio reguliavimas

Brosberg ProLine avių kirpimo mašinėlė turi 6-ių greičių reguliavimo funkciją. Greičio reguliavimo ratuką 
rasite ant mašinėlės rankenos apatinės dalies. Pasirinkite sau tinkamą mašinėlės apsukų skaičių, sukdami 
greičio ratuką nuo 1 iki 6 padėties. 

Avių kirpimo patarimai / instrukcija

1. Pirmiausia pasiguldykite avį į teisingą poziciją prie savo kojų.
Kerpant avį reikės ją perkelti į penkias skirtingas pozicijas.

• Pirma pozicija pareikalaus jūsų švelniai paguldyti avį ant
nugaros, paremiant jos pečius į savo kelius, taip
suteikiant  aviai pusiausvyrą. Tokioje padėtyje turėtų
puikiai atsiverti avies pilvas, o visos keturios kojos būtų
iškilusios į viršų.

• Turėkite omenyje, kad kuo patogesnė aviai padėtis, tuo
mažiau ji priešinsis - taip palengvindama jūsų darbą.

2. Pradėkite avį  kirpti nuo jos pilvo. Vilna auganti ant pilvo
dažniausiai būna purviniausia ir nėra brangiai parduodama, todėl
čia ir yra geriausia vieta pradėti.

• Braukite mašinėle ilgom juostom pradedant nuo avies
krūtinkaulio – baigiant avies tarpkoju. Būkite drąsūs ir
nedvejokite valdydami mašinėlę.

• Pirmiausia mašinėle braukite į dešinę pusę, antru kartu
braukite į kairę pusę, o tada nuskuskite vilną likusią
viduryje.

3. Toliau skuskite vidines apatinių kojų dalis ir avies tarpkojį:
• Užtikrintai pasilenkite į priekį neprarasdami pusiausvyros

(vis dar stipriai laikydami avį suspaustą tarp savo kelių) ir
skuskite dešinę avies koją kildami link avies pėdos.

• Tada nuo dešinės kojos mašinėle braukite link kairės kojos
– taip nuskusdami avies tarpkojį (šią vietą gali tekti
perbraukti daugiau nei vieną kartą) ir galiausiai pereidami
prie kairiosios kojos.

• Vienas svarbiausių dalykų kerpant avies pilvą – nenuskusti
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avies spenelių! Norint to išvengti rekomenduojama uždengti avies spenelius laisva ranka.
4. Pakeiskite stovėjimo poziciją ir nuskuskite apatinę kairę koją bei

uodegą. Pasukite avį ant dešinio šono, kol pilnai matysite kairįjį
avies šoną. Jūsų dešinė koja turėtų remtis į avies krūtinę. O avies
dešinė koja turėtų atsidurti tarp kojų.

• Pirmiausia nukirpkite vilną nuo kairės apatinės avies kojos.
Pradėkite kirpti nuo kojos pėdos ir kilkite link avies šlaunies,
galiausiai baigdami prie avies stuburkaulio.

• Šiek tiek atitraukite savo dešinę koją atgal, kad geriau
matytumėte avies uodegą, kurią reikia pradėti kirpti nuo
uodegos galiuko, braukiant į viršų link stuburkaulio.
Braukimą mašinėle gali tekti pakartoti bent kelis kartus, kol nukirpsite visą uodegos vilną.

• Kadangi šioje kirpimo pozicijoje yra lengva pasiekti avies viršugalvį, jei reikia nukirpkite 
plaukų kuokštą nuo galvos.

5. Nuskuskite avies krūtinę, kaklą ir smakrą. Prieš tai padarant jums reiktų atsistoti į trečiąją stovėjimo 
padėtį:

• Perkelkite savo dešinę koją tarp avies apatinių kojų, o
kairiąją koją priremkite prie apatinės stuburkaulio dalies.
Avies kūną tvirtai prilaikykite suspaudę savo keliais.
Kaire ranka paimkite aviai už smakro ir atverskite jos
galvą atgal.

• Braukite kirpimo mašinėle nuo avies krūtinės link jos
kaklo, baigdami braukdami prie pat jos smakro. Šis
procesas vadinamas mėgiamiausiu avies kirpimo
momentu, kadangi kirpėjas jaučiasi lyg atsegtų avies
vilną su užtrauktuku.

• Toliau kirpkite avį braukdami nuo jos krūtinės į viršų,
sustodami prie akies, tada nuo krūtinės į viršų, sustodami prie avies ausies – braukdami 
mašinėle prie ausies, ausį prilaikykite, kad jos neįkirptumėte.

6. Kerpant kairįjį petį. Atsargiai perkelkite avį į poziciją, kurioje jūs
lengvai pasiektumėte jos kairįjį petį.

• Kadangi avies pečių oda gali būti gana raukšlėta, šiek tiek
ją įtempkite kaire ranka. Taip mašinėlė slys sklandžiau ir
išvengsite galimybės įkirpti aviai.

• Pradėkite braukti nuo kairiojo avies kelio į viršų link peties.
Reikės daugiau nei vieno braukimo mašinėle norint nukirpti
visą vilną. Tuo pačiu galite pilnai nukirpti išorinę kojos dalį,
jei to dar nepadarėte.

7. Laikas keisti jūsų stovėseną ir pradėti kirpti avies nugarą. Pereikite į
ketvirtąją stovėseną ir paguldę avį ant dešinio šono vėl pastatykite
savo dešinę koją tarp jos apatinių kojų, o kairiąją pėdą pakiškite po
jos pečiu.

• Laikas atlikti ilgus braukimus avių kirpimo mašinėle, kurie
eis per visą avies nugarą. Pridėkite avies mašinėlę prie
avies uodegos ir braukite per visą nugarą iki pat avies
galvos palei pat avies stuburkaulį (tiesiai per stuburkaulį
stenkitės nebraukti).

• Skuskite visą avies šoną ir nugarą,kol nuskusite visą kaire
pusę, net atlikdami vieną ilgą braukimą per dešinę avies
nugaros pusę (už stuburkaulio).

8. Metas nukirpti dešinę avies pusę. Laikas pakeisti stovėseną ir
persikelti į paskutinę kirpimo padėti. Perkelkite savo kūno padėtį
taip kad žiūrėtumėte tiesiai į avies nosį, avies galvą suspausdami
keliais.

• Kirpkite palei dešinę avies pusę, apkirpdami jos galvą,
kaklą ir pečius, naudodami tris ar keturis skirtingus
braukimus. Prisiminkite kaire ranka palyginti
susiraukšlėjusią avies odą.
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• Apkirpę kaklą ir petį, braukite mašinėle nuo peties iki dešinės kojos pėdos.
• Kaire ranka prispauskite avies dešinį petį, kad ji nesimuistytų ir keletu braukimų nukirpkite 

jos dešinį šoną.
9. Paskutinis kirpimo žingsnis - nukirpkite dešinę avies koją ir

apatinės kojos šlaunį.
• Šiek tiek ženkite į priekį dešine koja tiek, kad kaire ranka

pasiektumėte kairiįjį avies šoną, kurį turėsite stipriai
prispausti. Tokioje padėtyje avis ištiesia savo koją,
padėdama odai nesiraukšlėti, o jums lengviau kirpti.

• Braukite mašinėle lanko forma nuo avies šono iki dešinės
kojos pėdos. Kai vilna pagaliau nukirpta, atlikite paskutinius
braukimus mašinėle ir pašalinkite likusią vilną nuo avies
šlaunies ar kitų kūno dalių – sveikiname sėkmingai
nukirpus avį.

Video įrašai

Kaip suveržti aviakirpės peiliukus (paspauskite nuorodą)

Kaip pasikeisti avių kirpimo mašinėlės peiliukus (paspauskite nuorodą)
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https://www.youtube.com/watch?v=idvdQtKPZgw
https://www.youtube.com/watch?v=93C4dWraMUk
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