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Plaukų kirpimo mašinėlė

Mod. 1400
Naudojimo instrukcija

Prietaiso dalys
A Peiliukai
B Kirpimo ilgio reguliavimo svertas
C Įjungimo / išjungimo jungiklis
D Laidas
E Jungiklis su užraktu kirpimo ilgio reguliavimui
F Pritvirtinamos šukos
G Peiliuko apsauga
H Valymo šepetėlis
I Alyva peiliukų sutepimui
Nepavaizduota: pritvirtinamos šukos, žirklės ir plaukų formavimo šukos (priklausomai nuo
modelio).

Svarbi informacija apie saugumą
Kai naudojatės elektriniu prietaisu, dėl savo pačių saugumo turėtumėte laikytis žemiau pateiktų
saugumo taisyklių.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
• Prietaisą naudokite tik žmogaus plaukams kirpti.
• Jei norite kirpti gyvūnų kailį ar plaukus, naudokitės specialiai gyvūnams skirtais prietaisais.
• Prietaisą junkite tik prie AC srovės. Atsižvelkite į įtampą.
• Dėmesio: prietaisas turi visuomet išlikti sausas.
• Niekada nelieskite elektrinio prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką

iš lizdo.
• Niekada elektriniu prietaisu nesinaudokite vonioje ar duše.
• Prietaisą laikykite ten, kur jis negalėtų įkristi į vandenį (pvz., į praustuvę). Saugokite jį nuo

sąlyčio su vandeniu ar kitokiu skysčiu.
• Kištuką iš elektros lizdo ištraukite iš karto, kai baigėte naudotis prietaisu.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, sensoriniais ar

protiniais sutrikimais bei tiems asmenims, kuriems nepakanka patirties ar žinių juo saugiai
naudotis, nebent jie yra prižiūrimi atsakingo asmens. Įspėkite vaikus, kad nežaistų su
prietaisu.

• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį ir taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Naudokite tik
gamintojo rekomenduojamus priedus.

• Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas. Nenaudokite prietaiso ir tais atvejais,
jei jis veikia ne taip, kaip turėtų, buvo nukritęs ant žemės ar į vandenį ir jei yra pažeistas.
Tokiais atvejais prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės priežiūros centrą apžiūrai arba
taisymui. Elektrinius prietaisus taisyti gali tik specialiai to apmokyti asmenys.

• Neneškite prietaiso laikydami už laido ir nenaudokite laido kaip rankenos.
• Prietaisą ir jo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
• Nelaikykite laido stipriai susukto ar suraizgyto į kilpas.
• Į prietaiso angas nekiškite jokių objektų.
• Prietaisu naudokitės ir jį laikykite tik sausose patalpose.
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• Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliniai gaminiai arba kur išleidžiamas
deguonis.

• Kad išvengtumėte sužeidimų, nenaudokite peiliuko, jeigu jis yra pažeistas.

Naudojimas pirmą kartą

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva
eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties gali pradėti kaisti peiliukai ir pešti
plaukus (Pav. 5).
• Kai peiliukus sutepėte alyva, kištuką įkiškite į elektros lizdą.
• Įjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo / išjungimo jungikliu (Pav. 1a) ir po naudojimo jį

vėl išjunkite (Pav. 1b).

Kirpimo ilgio reguliavimas
• Normalus prietaiso kirpimo ilgis be pritvirtinamų šukų yra apie 0,1 mm.
• Kirpimo ilgį galima reguliuoti nuo 0,1 ir 3 mm – net tuomet, kai prietaisas veikia.
• Jungiklį su užraktu pastumkite žemyn (Pav. 2b).
• Šone esantis reguliavimo svertas (Pav. 3a) naudojamas nustatyti kirpimo ilgiui (MultiClick).
• Jei jungiklį su užraktu stumsite į viršų (Pav. 2a), pakeičiamas nustatytas režimas ir grįžtama

prie pradinio kirpimo ilgio (0,1 mm).

Pritvirtinamų šukų prijungimas ir nuėmimas
• Uždėkite šukas ant peiliukų ir paspauskite žemyn, kol užsifiksuos (Pav. 4a).
• Šukas nuimsite stumdami jas strėlyte nurodyta kryptimi (Pav. 4b).

Kirpimas su pritvirtinamomis šukomis (priklausomai nuo modelio)
Priklausomai nuo modelio, papildomai galima įsigyti įvairių pritvirtinamų šukų: #1 (4,5 mm), #2
(6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm); ir reguliuojamas tvirtinamas šukas: 4 – 18 mm.
Norėdami nustatyti norimą kirpimo ilgį, neužfiksuokite kirpimo ilgio reguliavimo sverto (Pav.
3b), tiesiog pastumkite jį aukštyn (Pav. 2a).

Valymas ir priežiūra
• Neįmerkite prietaiso į vandenį.
• Po kiekvieno naudojimo nuo peiliukų pašalinkite plaukų likučius: naudokite valymo

šepetėlį.
• Prietaisą valykite tik minkšta ir šiek tiek drėgna šluoste.
• Niekada nenaudokite cheminių valiklių ar kitokių paviršių pažeisti galinčių valymo

priemonių.
• Kad peiliukai gerai kirptų ir ilgai tarnautų, būtina reguliariai juos sutepti alyva (kartą

per dieną) (Pav. 5).
• Jei, nepaisant reguliaraus valymo ir tepimo alyva, prietaisas kerpa prasčiau, peiliuką reikia

pakeisti nauju.
• Kai prietaiso nenaudojate, ant peiliuko uždėkite specialią jo apsaugą.

Viršutinio ir apatinio peiliuko keitimas (REKOMENDUOJAMA ATLIKTI
SPECIALIZUOTAME SERVISE)
• Išjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo / išjungimo jungikliu (Pav. 1b).
• Iš elektros lizdo ištraukite kištuką.
• Atsukite du varžtelius, esančius ant peiliukų, ir nuimkite viršutinį ir apatinį peiliukus (Pav. 7).
• Kai peiliukus vėl surenkate, sekite žemiau nurodytus veiksmus (Pav. 6):

- Jungiklį su užraktu nustatykite kirpimo ilgiui (Pav. 2a), o reguliuojamą svertą (Pav. 3b)
nustatykite trumpiausiam kirpimo ilgiui.

- Viršutinį peiliuką padėkite ant korpuso.

- Uždėkite apatinį peiliuką ir užsukite du varžtelius.
- Prieš priverždami varžtelius, sulyginkite apatinį peiliuką taip, kad 0,5 – 1,0 mm tarpas

liktų tarp priekinio apatinio peiliuko krašto ir priekinio viršutinio peiliuko krašto. Prieš
tai sutepkite peiliukus alyva (Pav. 5). Nurodyto dydžio tarpą taip pat reikia išlaikyti
tvirtinant apatinį peiliuką į vietą po kruopštaus valymo. Jei nebus laikomasi šių
nurodymų, galimi sužeidimai.

- Priveržkite abu varžtelius (Pav. 7).

Praktinis prietaiso naudojimas
• Plaukų kirpimas: žr. paveikslus 1-9.
• Dailinimas: žr. paveikslus 10-12.

Nebenaudojamo prietaiso išmetimas ES
šalyse

Neišmeskite prietaiso kartu su
buitinėmis atliekomis. ES direktyvos
nurodo, kad elektriniai ir elektroniniai
prietaisai nemokamai turi būti

surenkami specialiuose punktuose. Prieš
išmesdami prietaisą, iš jo išimkite elementus.
Tinkamas prietaiso pašalinimas padės apsaugoti
gamtą ir žmones nuo galimai neigiamo poveikio.

Garantija
1. Kartu su įstatymuose nurodytomis teisėmis, šioje garantijoje pardavėjas užtikrina pirkėjo

teises.
2. WAHL GmbH garantuoja, kad smulkieji elektriniai prietaisai yra be defektų. Garantija

netaikoma toms prietaiso dalims, kurios dėvisi, pvz., peiliukai, šepetėliai,
elementai.
Garantija netaikoma, jei:
- prietaisas buvo naudojamas netinkamai arba buvo neprižiūrimas,
- prietaisas buvo pažeistas dėl neteisingo naudojimo ar išorinių veiksnių,
- defektą sukėlė naudojimo instrukcijų nepaisymas,
- taisymai buvo atlikti ne autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojų.

3. Maksimalus garantinis laikotarpis yra 1 metai.
Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso įsigyjimo datos.
Pirkimo data ir vieta turi būti nurodyta pirkimą patvirtinančiame dokumente.

4. WAHL GmbH nemokamai pašalins bet kokius defektus, kurie pasireikštų garantinio
periodo metu su sąlyga, kad į gamintoją bus raštiškai kreiptasi per tris savaites nuo defekto
pasireiškimo. Taisymo darbai bus atliekami WAHL GmbH gamykloje arba autorizuotame
techninės priežiūros centre. WAHL GmbH taiso prietaisą, kuris pristatomos tokios sudėties,
kokios buvo parduotas. Nepriimame pretenzijų dėl išlaidų kompensavimo, žalos atlyginimo
ar prietaiso grąžinimo.
Garantinis periodas dėl atliktų taisymo darbų pratęsiamas nebus.

5. Taisymo metu pakeistos prietaiso dalys ar prietaisas tampa WAHL GmbH nuosavybe.
6. Jei pastebėtumėte defektų, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
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